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'""" ele- ur,.*k„.) i Doumalidlt noastre, st împleticete în cz eri si incnnsec-
' emwtnt iluce /„ L-, „],..'„.-,„ ,-..; [„„„,.,

tu la Damnam o alternare ,1, „„„al, „,;,

"cTe'le ei^. l.iiuim om eipen.i.-i-: pe Damne;, !(,.,;,„, ™*™F
'''.:

i.' A, ..„.„-,-, „,,,, ,,,-,„;„,„,,.,,,,,

Dumnezeu ci aanuu

.'(.'ii. «„,;, ;,„„„.„. ,,,,, ,,„. „,.,,,..,,„.„„. „, .«*Urfc

m#to"
ce astfel ir ratei <w ju'ivftc mm' religioasa. Ele si i^OHifeto

""oopll M fi lalisficatoare pentru viaiu rell -tur

COncfpft*

'«Le spune N.Btnl,

fitil& car. ^^/.^^m,^,..,:^^,;'",''! ptf&A „î-j,

*.i„miL
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<'. >,-nJi„i„ , insaird? /:,; Dnn,ne:iu. Li
i.imyiwi va veacul al XI- V-leu, au ml», j-i îmw« «

ediia primii a acestei cârti, din 1VSS, opera Sf. (irigorie

re parte nepubhCilte atunci, i-u publicul intre timp. Sil



1. TINEREEA SFINXULUI

GRIGORIE PALAMA

St. Grijorie Falama S-
rnnsianlinopo!

1

la anul Q.96. Anul

Ic airauniiil paii'iirhul Filuiei. Pufia

",
.".-'Viiarna a murii in virsia de fi3 de ani m dupil mai tiine de 12 ani

li,.Tit li.lrl>.-i.v,r.-.'Si limn Guiâ-de Aiir.uupa-masS, tuajlctuvmle,

,ude lînuiemnric Arruereu a kju« în iW rri" ^.-.i.nw. cinJ , fp

„„„ Jwnp,,!,, al Salonkulu, de a.» pamurhul Consunimop^Iu,.

,i SunilraJ uin mai-iunic ÎMI. 12 ani i jumaiaie, taparm ea cat a

ii
î^u luna n.>ie:r.hru' 'r>a..u suslraetni din seevia (>S-Jl am. ^piiiim

ld]nWw[-iH:*s,iu[ar;ux--ilo i
iriI-imynp™b»hil.dartfim<loiai:ti-

i lai RlOtti) ftrsepuwl lui 1297.

Irinlii lui se muraser din Asia Mica. de la rasâriiul soarelui spune

lef- in Giin-um,.-.
,,.',',;'..;„

, rii rmmhri] al Scna-

r.ifflraiii'er'im'n, r>
' ]! (12SM32M). Oro cu *ia*

aia ime-rS .icu huna rh'ih/uial;, ir, (u^ail. fu alt^ impar:.' [..:.:.;-

prea mart «aprarea i ar nlînia pe Dumneieu în ca; tind ar pierde vreunul.

i de fapt, murinda-! un copil, a arâial mulla barbarie, cîmînd psalmii

compui odinioar de David la moanea unui copil al sau.

Q unu,« în decurg vieii"^^^^^^
!nr^mh2t",^"'^

'-," V
1

'.';- «Priita*
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ce^'r^Humi
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' ^ la aida a dcprta

disciplina vegherii i a rugciunii minute, progrcsind mull ,n e>crctt.iul

„,, pl ,,i iu.m^-jr... /
T
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;;|.
|
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™
t rn,irL" la ei- Ao^L» se auu.a nairînului

Ni-''".'^!
.":-;". un: -'in ^Ii [«'«'" -.r.:;:. pvat.ica a lui cil, pentru »

,,, nl , ; „ P i;,ivr, hauin ere ,curn iram pe ling mSnasiirti. ValopeJi. u,

,„,,„,,. ,...,-,. mulia vreme pe mumele Auwnlic (lol nu mume rcwivai

m,'lhii..r] ilm tulit C.ui.inm.n.T.-lului. pe .armul marii de Mi.rm.iiii- De



&£ES?£3Sss ;—-- -« a sfîn.u.ui

Pracca vi„„,i,„ r cî

'

si !n n,X,
'!' ""' ^""g^** ™i ™i<» In

«* ! pof.de infer^Ve
, c
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ZI n.e eT' * '"'""' "" ""^ **»
..lup.in.d parca c. JJJâS u„ a , ,

ma
'
na '"-rale * ma

' "«««

unui Origohe, de ur ,gine ,, „ din q n"i ' """f>pla,.,e M* conducerea
pracca isih.e, ,wSwhtSSSST^ VeS'" "* ""* "^ '"»

lin AU, e, i de «ologii di» „Z „
„' "' ™ "*"* dc **»«

Dumnezeu a da, manie b^a pe„ r

'

'

P° 'T a,CS ""N « ">»'i„d,

(«o»v).
pcillru cl

- mnndu-i oseminicle i arina

^«ss^ssris!r«***-* *««««or, îl si,esle sa seX t
5

cu ST "O"*»*» •"« -«urile
Salonic. Dc acolo voiau sa,,Zit

" 8T' '""Cg dc ,2 m°"»»i la

•n.rcaga in is,„,e
,
dar«SS rj^f °" ? " PWaa arol" ™<*

'n Salu„,c e „i,„,„„i, pre„,
P "

p'e
"^ ££" * ' " <**>* Palama.

mare, se re.rage cu 7ece nrieieni?^ u
zgomo.ul unui „ras asa de

(P- .-«6, 3L maTde
P

n
e

e 'v"i'^"r„^
dT """"'^ "^ *«*

sap.amîna era izoia, de ,n,i si nu vTrbea tu nim ""'T
03 ^ *te '<"

se aduna cu ceilalii la slujba sf UuThi, ?
'
"" S,mM" * dumi"^

an al vie.ii, sa„a,„s la4 « *' "
m™'bi« &» &> al .rcizeclca

veghere.. pr,n lacrimim*££^ZZ£^*««»* P«- i
pnn rugciunea ncîncrerup.a a,S '"T^**

°Cl" nl s»to»""'. *
cu Dumnezeu. Fa.ma ii crescu pT„a n or s „ v'"*

' mi™ """P"**
sa-i vad. Uneori fa,a îi siraiuce t "' ""' "e " n,lc v™« lumea
T*** H aceasia rnai'^^;;j«** <™*n™« *M
MW^srstis?st— - - *—pcn.ru a Ic îndruma ce sa fac S r B """

'' *" V,M ta Cbns,an,i„„p„|

La în.oarcere ia sillu™,' '
^ ""* " """ '"O^'W*

-a, asceca,.ar^^S^|~u-,e sa coni.L

vîrsi, iar Grigorie cu cellalt frate, Macarie, vor merge din nou în Atos i
vor începe pentru ei multe încercri care vor sfiri cu bine. în al cincilea an

(1330-31) de vieuire pe muntele de lîng Veria, se duse, silit de desele

incursiuni ale sîrbilor, iari în Atos, aezîndu-se aproape de marca Lavrâ,

în schitul Sf.Sava i venind numai rar la Lavra, la sf. Liturghie. La slujba din

Joia Marc, într-un moment dat i se pru c Macarie, egumenul Lavrei, e

arhiereu. Aceasta era o previziune, cci de fapl peste 11 ani Macarie ajunse

mitropolit al Salonicului.

începu s in întîi predici, apoi s scrie. înlîi compuse un cuvint despre

cuviosul Petru, apoi unul despre intrarea i petrecerea Nsctoarei de Dum-
nezeu în templu .a.



2. MONAHUL VARLAAM

Dar cpriea

.11 j.im. M.11 lli.u ,:i iu iip.,1 cu jcvm jvuiinj|GiL]« (!n|it S.

t'.X",. v
F,

''
, ' t

'

r<'" '-"'"""'' ^ |,i[" """'' '«f 1»"" V

MW^^htoL^fui-'^Cr^ a
""C In "fl>iri

' *"*' eB'™tn

,1 Duhului expresia liwvvnia a rarml.il.ir cJ ..Dumnc«u a vr*

ii pe Duhul prin Fiul".

u gas&ic un asifL-l ue argumeni.

j

[
' II le Gtracs dupi te se înioaree ]« c U ., ruac imiea., de eehwmL De ce, inlreaM Palama în continuare, Tndata

a^eargunien^.pruiurniacclacaîncaia 1.1.14-35 reprezint pe"™,'^! | panr^in
^.*'>
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riTir>!i ..i.i-.;ii...ir^i.:;,lie lucruri, zice Palama. dealiia vreme de cind

S'maiT' "'d™'
"" '"a

.

V'1Z1" [m Par,a> inllu -st cu prea slîma Euharistie.

^ircumstan.! ,,. r . i v.,,K.i ivnnu ^icenumu trecerii lui la ortodoxie Chesliu
nea se reduce la Tnircbarea: A fosi Varlaam onodoi de la început?
Rspunsul la Întrebare ii mai aminâm ca sa mai aducem ni alle mrturii

KialemniL-mnofaniliirliii.

liiuâ'inU
"
ma

-'
j™'''1

' ^ a
-'

!l" "P"* la ' in
"
J<n,l',JJ''v

.
«presie care are

eligiMsl'cew'daV'/
,_

'"^ njiunal, fie in sens

ii din 1341. .a fugii ti

eapadairivaialu-

din Cod, Par. gr. (378, C

Dar însei cuvintele lui tfarlnam din epislula IV ctre Palam;

G. Sehirft (op.c. 3S6), pledeaz, dup loaie aparenele, conu

SLhirfi. Ele suna: „Eu expun în mod cumplet argumentele penti

icipohii lui Palama. De uurma ca Varlaam a f.*t mai îmi, caMic. L, lei spune <i In^H;,, „„„ «
în^fia^i »

' "'
n0i * " ia 'ini """ ae " aa7

' * nU ""^ •* "
veni in Grecia; i n-a fost nici macat grec

Argumenlele lui G. Schirfi sînt slabe. Mai intîi e muli gritor fapiul ca



pewra el se redute h cfifc pe cart s.ar putea tîiiga grecii

uita (,/funy™^ /an,, pcrnuttemuut i/w Gnied qund suprr
neni credere, Laliniyue credercni carhuticr, Spirinun Siuicltim

'a aa vorbete un om la re

lepe/i legea? Aceasl

aam, dcurprohal Ut sin

i ca pcnlru Varlaam m

i
'!''' trimis in Apus, detil ii

rea: regalul celor doua Sicilii. însui Ci. l'aliraia zice in celelalte

Tinarilc lui în RaWiril ni le descrie N. Grcgora in dialogul Florcn-

aam, venind In Grecia in 1 12* si medieze rc AnsimcL pe urc ii

ConManlinopol, und p m l

Caniatiainu (fiu in>3 i Grepiuj. imra imliiu in graia imparalului Aiidro-

riic II i a marelui Domestic iuan Cuniacuzimi, cari: ii inc rediu ui «1 lini

cp,- CCI II

Grcgora. a plecai la



numr ;i j„omc |h
,, nv1[llare ,a Duhu] stTjl| _ jar re|c]ll] jv

,

pnmaiBl Papei, topuigaiotjl«ama,

3. ÎNCEPUTUL CONTROVERSEI
ÎS IHASTE

învee cu umilina, afla Uc la ei, expuse primiiiv ii ptwbn, ciieva tonol

ue-pre rugStnineii minuia. pe baza cOrora începu sa haijocoreasca public >

-;l declar, crciici pe iei ce l-au iniial. Dai fiind araral la palriarh cu unck



Mimul CJrigimt I! rspunde ta o d.uS ce alaca dropia credina se simte

Gr. Palams descrie asi fel ineepulul luptei: MS bucuram ca Varlaam care
pîna alunei se mfndrca numai cu silina pmfana, apropiindu-sc de monahii
notn , anume de ce, mm disumi d.mru ei va deveni înelept i îmnl cele
dumnezeieti. Aceia înii ac „Ne-ar fi servi, de secretar ca o comoara care

lupleca, ci mai tare se pomi pe twtjocu:

Jeasca în scris, cu dale din Prini ca accj

i- striL nl.j Iu npi. Dar nu sa [nvoil.

.are" facind pe ucenicul i câ >i-a incepui aia'ciîrilc

jlic i el de încercrile lui Palama'de a I l„ec pe
iri, sa Înceteze cu alacurilc. Gregora alirmâ si el ca

rrcal in Iii oral prin mijlociluri i direct sa cla»

dup epui/area tuturor intertarilor de felul aci

Uni -unu opunere Jespie orifinca eonfliciului )>e care o scris.
:iume David ailam ca Varlaam auzind pe ea!u£Sri ea snciesc venit



4. CONTROVERSA CU VARLAAM

primul uaiai, Jmhntat Primul iroiui ilinirt a

"in^K;|ir,Hj,. (>„m., ; jlll.id,[>,:„ i ,UAl, Aii

r™«m asupra lor in iritai', nu , f,i,S_M,.

le" pe Tabor eh i tea pe oire o vad drepii în lumea' aiea.™ t
i»-Aiosedadus(;aiai.-uli.jjriupnl.ViirkLjmiifirmîiMicaoiHl(el

Expresia „împotriva acel.™ prin



Titluri

i.PHmul mata a «*» dfil urma p«,m< c« ce se dedic cu evlavie isihia
l'-l

cunulml,: c, pr,mnc du, ,m,etfdin ef«* , ca ,„ «.,;,-, fc* «fon,,,™,,.
• L

<• «1 oft* din ucrna penm, cei ce se dedic m evlavie
aihiei. Despre nifta

3. Triuiilul ol Ireil ii at celor din unnfi pentru cei ce se dedica cu evlavie
D

Din prima grupa C scrieri ale lui Varlaam impoiriva isihaiilor, cmn-
'

ta Despre desvirire,: omeneau <). alia Despre dohindi-

») VALOAREA TIINEI

;

!

rekmie*, cum an spus, M mica de la începui in jurul , trei ,emc

dic din arnhcle iriade), valoarea rugciunii In general
in specul, pe tare Varlaam o ncsocoiea, iar Paianta

tmparairdiiiickwl de al doilea din fiecare lriad.1
1 i car, ,,„,! lumim, ^care aiului-,, »[,,«,

muli sfini i., vad -i

sau In urice ta? num

pornind de la ha?ele noelcr pe care se re«ma rugciunea mintala i to-

Mullclc cilsle ce le ace Palama din scrierile lui Varlaam în triada a doua

siniHluluiain 1341. V rlaam incepea „tralalul sau despre tiine" cu aceste

ina; dar nu e altul felul Sdnlllaiidaic de Dumnezeu
-i altul cel ohiinui p
Pmfqiloriaposn.lik r le-n da Dumne?eu direct. !dr miiiâ ne -i> dau Scrip-

'.vs.. El n-. lotuii niLL in Ansiowl, hili «™

.Iilor a lupnns In ™n limn lumo ^y.înr.i ^ -



a* u a urna rspunde, cirlndu-si cuvinielc, c nu despre BhsoEc in $-.

1,1, 1, „ n.,.v,«c1 Ij Pavcl care cpunc Jnlelepciunea lui Durane/cu", celei

„mii si la cuviuiele lui Vasilc cui Marc: ,.Dc nu vom cun.iaie :-i>kv.îru!

'n.',-,, ,V nccroia. cu iutile ds sine subzisimic i cu demiurgii internii

«.im.nilw? E absurd sa se afirme ci nu e cineva pcrfeci purificai i a

., duhovnicesii mu -u r r ,n.,imi,k. îm.e cele namral.- ; pus i fii. -soi ia i

., ..,. ,k. „„„.d,,,. v., r |Jjm ii rquoc:.^ c n-a pus la acelai nivel fflu-

infia eu darurile duhovniceti. Dur alunei, zice Paluma, înelepii egipieni i

rale si cu puierile care definesc, disling si Tac silogisme, pulcri din care se

.imidc. L-iahuiiiIireaunIiuinirchiiiiiiiireivcM^iiiinemasuraiacclisu

ainria, Aa cura recunoatem ca Dumneicu a ftul trupul i l-a Insuflqil,



cunotinele c minte rea si întunecau
' " ^ P' eluIe

'^T'^V"'''"
1
' '""' dt^h,î ie ™ ni™i nebunie, deeii cugetat cadTvia*3

i: p: Di'iniMt .-Mcopaguul in rinrj iu nebunul cate îicc ca nu exista

/cu. pe im ii iv ca scrie despre Dumnezeu ea .nici nu era, nici nu este,

L-nutii viai.a monahiceasca mai presus de raiune i de silin, in rtnd

in.caruTisocoteapccrelinimaiprejnsdeea. Vurlaam spune literal:

[Nu din pa/irca poruncilor i nici din singura curire de pasiuni (axoAtie)

"
; i nu poale deveni cineva sfint daca nu a

ri nu sa purificai ilc netiina '. Daraposiolii

mind acestei pilde leapd

înelepciunii dumnezeieti

esie care prin poruncile ei

rUuim spunea: .Prin pa/irca poruncilor se obine doar o eliberare de

,1. Apali

Daca Dumnezeu a dat aeesic puieri de eunoasi •

i cele daniile de Duhul s.

inclcplii

ilama rspunde: Se poa

'ii pe iTCiiinii mirent". Dar pe cil de grei



tn [ele. ci ST. Scripiurâiade^rult
mena de a purifica deplin sunetul de

ÎS pâ*ini noninrilur i adev;

.-.emiiii. im» se «prima aa de LrumtB Paisie Vclcckhartchij.

.uremia în aceasia rugciune «sie de-a aduna munca in inima, ca dc-acolo

BinaliC neîntrerupt, la începu, m cuvtnte. ma! llmp numai ri.pl sen.,

,rt» rugciune , numelui lui lisu: Boem* fra ffru»«r. Rufe <rf M

b) DESPRE RUGCIUNEA INIMII

ndoua Iriadde I>alama apart practica

alesiraiaialuiniriadaali-a

Varlaam.

1 *e intSreawa in inim ginilul permaneni la Ii.u- H

,1 (lin leie [•rin acesi finii uuie cugetrile i simiurdc

t-nviiartii >]i[i* împlinirea jninintilni lui Hrisiiis '. Mirii

In aid.Vat.ft58. f.l 1 c-102v unde uncii-;! Al iruia

Si miun Noul -Teolog, intitula i.Din cuvlnmt Sf. Ic

meliid dnpre letfjrre.

(.'uprinsul ei eSle in nitonil:



„Zio; dumnezeiescul apos,,,!; _R ugaIl .vfl neînirerum Un mini,- „ « «tf*£ (1 Te*. S
, 17 i LTin, 1 8) . iL a zis Z S1 £

^.tCmel^ ';

S^Î "11"" api" S m,mea dc 0~*mS*>"^Sta sp

chipurilor ce Ic »gt*^Ttatota*Mc!Sw^
B"*^** a,

^"?01W !!'„'

pX'ttnt^aT,^
in raiacire, « i se p.„e l3 vak pg cim.

va sj ca TOrSt,
J!c

. tL
' ™

e

™
J!

Tril!uVd"'
,r

,

:

' '" " ""
''l

' ''' ' l " ! '1
-
L
''"'J <iia™l"l»i.

'
'

''
;'.'.

nosTru hC H™' !"*?" j

' "^1 "" prin ch™»™a numelui Domnului

« «hli im" D
'™ a""" iil *""'"

' "l ' n ":"' a ^ n "

inumlnKi^iicrw^ 1" 1 mmit ^ a "^P^iior, ™ îmuiieca 1'

« ^"ir^i'uMntr s!*

ri "."!""''
".

D, "nnji d^^'™' iu*in.. P , ni
;i

Ut dimmeala nina
™ ""j

3 ™q '"C C" il" n,a sra,'
,lia ^ InfrÎDia i sirigari h

Mustoase, Fwlc al im Dumne/tu" '""'"f
,""" """P"-"*; Doamne liuise

Vl",«dBmidu1

UL

n " , ^
luttLl

"V
si pfejj-o pe ea cu glndul la Demnul nosrru li.suVH,,M ^Xeaun^ina

SH:EcS^
P

14

liiilinfringe.i

im siriaii deci in inima numele Domnului lisus ca Ml imun ii a.

,.,„ ,~ Domnul si Domnul inima i sa devin cele doua una. Lucrul acesta

u se face imr-o A sau doua. ci in iimp îndelungai i e trchuiniâ dc mulil

îduinla i chin piua se va scoale, dumanul i se va sllui Domnul. Nu

Lpsfl, ,ice, dc cuvinte multe, clei nhoscii i vine diavolul i-Ii fura gîndul.

unind cuvinte puline, Iti rSraine minlca contenirm i face rugciunea cu

,|,i vcchcc învai-ii a.: la Ana, muma lui Samuil, caic se ruga continuu.

e. dar MriBînd in cuget; cci Dumnezeu aude i pe cei te lat ..

la iretimc sa inei inima sub loala pa/a, ca nu cumva sil -mî

e Dumnezeu.... ci prinir-n aminlire neîntrerupta i curaia si

usca in sufletele voasne ca » peceic gindul la Dumnezeu".

u.ia j>.l,v;

iu, de unde a fosi reprodusa in U .G.

aceasta scriere, presupune supunere

uhovnicese. Aceasta supunere ii eli-

ale vciicului acestuia, dc griji i de

rmSicascâ binele. Presupuse acestea,

rugciune cnRStf fn aceea ca minlcu
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nVi'iMailLt .liilHirili'i r.-.-. . 1,1,1 „ii- L ii

Deci pmpriu 'is n-avcm decTI un iingur mi'l.nl, «pniiui iiurtc. ii. ir

i-iplinir.ilL'Simidn s«nil-Teiflng. si ^plnm inir-u pane a lui.ile Nithil'or

nimi. Jndegi. MC

uduspariliueDun



i aceleai miilivc. Tti. Sliivru I A- Jug

Bc

iccleiii ui iile lui Holl i 5

ire cuprinde serieiile lui

:

lumemclc pentru Nichifor

0) Cod. Val. gr. 710 un*

ion. Ii| în Coi Vai. 7)5 tlupa n

a locul cilul din Simionîn colecia I

tu iLvaita it/ii ncfniiva

.unu J1C Sulului Moiuiiul, I

ua memdc ar li [urmat i.

I. Haushe

u din neglijcn

laptul

pasaje si peste numele auiorilur. Nichifor, spune, nu poaie u amu. ui ,..t-

l.«lului'dc sun numele lui Simion pentru ei st- cuprinde într-un codice de la

slirsi.ul salului al Xl-tei sau Trapului secolului al Xll-lea (Val. Sr. 658).

iar Niehifor a IrSit iiui Urau; ir. >lirsi' Oiiiiiiri. P..laraa face In Iralatul 1

scria Iconia lui Vartaam (P.O. 1511, 1106-7, 11 IU, 1111, lllfi) distincie

imre melodii] lui Simi-.ri si al lui Sichilix In general M. Jugie erede ca pîn

Kll.ill...

e lui M.
r nu se poale susine. Pe llngfl argumen'

*wlbX«mi* ******* <•!**' lui Puuîines j*?**

U in voitul ni \li-li:.i sau cel mai Urau la inccpuml veacului ui Vlll-lcj

n att-asla M. Jugic îi slaheic Ioane mul! peltica ulirmalic] ii Nunilor

Haushcri iTdc hV •'->> Aghii.riiul (174H-1W»), cel

ta ini -tmn
'

lnoi..,!..,. va Nithil..i j i râii in secolul al XlV-lea i « fon

i dala acel pui

idea din triada a

u batjocuri în i



(imnul imp.iui I'jiIlm.Iiiji. cate j tTtvur luL-.iU' l.iiinil"r: Nmtiilor (are lnnd

Bisericii noastre ortodou: i care deodstâ cu patria i-a parasil i cric prini

ian .icui: pe cel ce poarta numi; sHril, care (sie intre lume i cele peste lutnc.

Moul -cminul viriuiu... AiL-i.iu ini|nii.iîiv;ia de la prinii povuituri «urm

iriclijr^adiiairipcnuniai^iuidiiiJtiinLiunUuiJiLirittoriijinliiiiiiaijadupa

3/hoiie i rasplillilc i eununilc hmiincl. IV linsM acejsla. fiindc vedea pe

nulii dini re inecpaiori ca du pui -A Meu «mira nest; mciei minii nici mcar

un sfenic; la Selioi invfliainrul moiwbiKu; I» Uie tare a i inibraiat
• aproape pentru întreaga vi.ua pu.imcia; la ceilali prin care Dum-
•sluurindu i Bisericii a împodobii -u i întaril-o. Nu se ruinea/â nici

nici de cei învai de aceia, care mai purec i astzi Inca în acelai

pulul li dascl de isihi

curinrt dup ec s-au început pers*

a. losi c.Ntlat pentru <d pfna

;himere. De Miehaele Pntrnliw '"^ v
;
P.G-H3, mi. NS1-4, S58), citi la

epul a luat-o mai domol (Cod. Paris gr. S. 971, pg. Z4H-1).

cu cni'.iînMT'il încuie sa li pasit pe primul plan al opoziiei. Eiilul

huit O fi avut kK înJ eu mult inainie de moanea Împratului Mihail

11 Pak-..l.>f ui. Iniimplaia la I decembrie I2W iP. l.Kpensky.,-;'. "
. MH

liber. Dar pina la încetarea icrscnilici mai Irecc vreme mu ll.l. in cursul

l Teotepi, iniors in oraul natal, in Niuxa, continua vi

lodusa. Din închisoare va fi eli ie ral la 12X1

papaManinlV.denuntnd unirea. MihiulPaleologuldevi

' :;ii--.^d^nu™'
cel puinele

Ii Midiilor Monahul, dasc aiul lui Tcolept. Teolpet, clnd a ftisl Irimis

il I
'erade25ucani.tTnSrdii

S& Mc hi for, cure inea în tiietate imrc asceii e.ilati i era dasclul



ghete i pa/a minii" (P.G. 147, o

Palan

cele doua pri ale scrierii „Despre ve-

ntil puin mai dcparie, rcducitid i»i «-!

Din partea a doua a ei, din procedeu

riudaadoua, cuvintele: .Silele-i minte;

. Cuin™lem.Sr.Ciri a<i.-ieP ;iiaina ;i Luno^maili de Nw viaa «opera iu

Nichifor Monahul, tro.1i nu e posibil ca -3 nu li mit ea e a lai « scriere,

importanta: MumluisjmM rr^cmni i. ounimn: 111 cu,ul ut tai. ,ir h Io. .1 ..

Pe de aha nane. Si. Grieoriu Paianta lia de i> scriere a lui S.mioi

Nuni Te.-I.ie tare caii a Un Ni-Jl Mi hui. -. i».up5 eu imului cum s-u

„ne-i (-i.neenir. numea in interior Citi in Ir.uaiul II. triada. Int ii, spun.

mau'ssTa'icX.Votm™! ceea ce rc<ping"unii
: (Vurlaam -n. Ir.).

aprindea Metodul sfiw ms^ium fi «<*!"»<> F timpul lui Crigorie Paia-

a, disigur ea nu o cuprindea mei eu cheia decade mai mainte, adic no

eupriiK-o niciodalil. Aceasta o dovedete t faptul ca Varlaam. nwdilmn-

dii-i scrierea conira isihasiilor duna apariia primei Iriade a lui IM lama i

i i.ncentriudu-i mucurile nu ca prima daia asupra practicilor i.silijlilnr ci

, .u-ua scrierii lui Nichifw, nu-i mai numete otnlalopsichi i nu mai vor-

^

Dar eiisienla metodului lui Smion Tn veacul al XIV- lea. ne-o confimia

ii alte mrturii Esic cea ii Iul Grijile Sinarlul. i a amarului scrierii

inie de 12*1- 12*5.

de concentrare ii i':7;,X::X':Z^tu^Z^^^ 1

de Simion. Sa mai adugim ca la obiecia lui Varlaam c3 Ntchilor a introdus 1

1
de metod, Palama rspunde (trai. II lriad.ll): .Cu mull

invitat acesiea ali harbai duhovnicelt aproape cu ace-

Teolrif In care e ru vorhu de ombilic i care nu era pane integranta din 1



si .ncloU.il iui Simian Nnu l-Teolog, dovad ca pe limpul lui aco.ica erau

rormalive pentru isihali. Fuluma înc nul pomenete mandata pe Gngu-

.

^^Vv.ll'r-lf!^. cuini»'- « »—^ ""P5 "™r|.

lui Calisl Xamopil. Grijorit Piilama »i;i.m vj>v.:<; de metodul

.J"

1*™™
Nrtul-Tcolog numai pe ocolite i indirect, i aceasta numai ,,n rc " '

or", Inclind naK



-movariscsie nu numii cfl nu TUpiedlta pe cei ct se roag in spini, ti i

lemlo^le^ei^.i
:

,, .,, i;
; LJ,n pacameniu trupului i

'

"V "s hi-e eu 'durere Inima zdrobita Dumnezeu nu o va urgisi".«
David iar Drimnul zice ca' mull poale rugciunea împreunat tu pnsiuL

spune altul. O lufatiunc firî •ccsiea e i.icoiorl. e uscaia. Atâtea

ale lui Dumnezeu Pcniiu Varlaam. ln<5. •"" !»'" '--» 1" 14

Rugciunea adeva,a,a au o lucrare perpetua produsa de ha. in inima ,,,

, nrtfl»™«l in sune, un izvor Ut bucurie.fînta^c"^^^„^
sioscoulcdesuhincnipuinlemuliiplciprolant.iarnucui ^^
din ea se revars si asupra trupului, lucrtml in irup, dar r nu i -

duhuvniccasca. Pretum plcerea ce provmede latele trupeti irc ,

miniii i. late si pe aceea irupea.sca. ncimPunaiai.ndu-se priit !mi,K.i

. ..,'..„ „,.,; m.,1,! . , i
, ind lor .-mul Irup. la iei plcerea ee st revars UI.

ui irup, la fel piacerei

alicread ctimunictndu.se trup.

'

,ccsc asa incll accsia leapd pt

„1406 Pataisiulzicci „Spre Domnul

si ra-a ajutai si Ir^pulmeu o înflorit" (Ps. 27, IU), ie

la Dumnezeu sini ju>i|M-r1c

..,.,. .„.-.,.-.i ,u sini tele mai pcrfccie.e,

j greii Pacâ pruîeiia c mai ru.ire ia n

l.i Dumnezeu e aimpurfecl, ci numai perfecl, cum zice lucoh, fralele Dom

nulul (1, 17). Daca ar ti cum zice Varlaam, n-ar eHsla pulinia ea sfiniii sa

progreseze în viata ateasla i în eea viitoare la infinit i n-ar li îngeri inferiori

Al doilea argument al lui WU.iti este. ..luhiiea lucrarilur care sini

comune prii pasionale (tot. .-r,rtf>jrrvt>cj J sufletului i trupului, aiaeaza

uflttul irupului i-1 umple de întuneric".

Varlaam general i/e a/il gresii. F.'isia palimi f.TnBril lericile i lucrri cu-

,uiie sunetului i irupului caie nu y«l duhul trupului, ci ridica Irupul

n sfera duhului. Care -ini accsica? Cele duhoeiiice.sli, eure nu vin .le i:i nup

„,|[^";^,ulleiuluilrece si la irup i-lînauniTie/eie.ie.ahSlMu.1 de latele

ele. Fala lui lefan lamina ea fata unui ii^er p.liimej deci i irupul cele

lumiiezeieii. laia u pai unire i o Intrare comuna irupului isulleiului. tare

iu e un piron ce lipse, ie sulletul de .:<-k- irnpeii i pamînieii, ci o legaiur.î

jazul lui Pavel care a fiul inaljal în al

, afara de Lrup, pentru câ Duhul la f(

ce: .Daca de loale, urmeaz ca Duh.

ia penira rugâeiune?~.



m pe Dumnezeu, prin pan

,1^0111(1.1 W.iio
S

1 ' 1 " 1
' "

lur:l i!„-iiro i.iio dau .,npi .ueauunu i H
, n||_. 1.

i
, Nuomra „primul ik-grahâ pe anca^a- Dai luciarileeiunl cele.

minunii. n.iij " r '""-

t
.. lre „„.„un.' tu m /ii; (iriforii; Ttulopul, harul H '

..,.
|
„,,1., l ,, ,mi-. <.Lhiu] dumnezeiesc".

lucrrile eoraune^e^r ^^, ^^^ ^ ^.^^ ,n jlls tcaie iros-

,"' \ ,„.'„l.„-
oiiesiiHei.muncsuneiuluiiirupului.vindelaieLra

L ' !l
'' '',/ .nkiL-uine'sulViulLii". Iar despre plî«sul aeesia -o «prim:

ar li libor de patima i ^<"V>. a.olu ,:...: :.re .ituva^'-'jsU paric pasio

F3"." I'-'
""- " " r

.

.

i „lt CC | co-a lepailal ohiceiurilc reic,
,

dumiuve^ii ,vir. 'l,
.'

t

i

.|.';
i

".,'

l

"

|

,.,,:,««, ir^-iMla i concupistemS,

^uO^i.mearfpar.ca pasionala, P^» «Wliu-rc
;

a»»£
Z .xij-ai^i ii «pa» Pnea "*«*"»* "^ pBlom": '





Varlaam, afirmînd ca lumina vazgia cu miiucii c iui mai

'' l

J 1

,

|

, '

l
!!,'

l l
!

i
':"i'„.l"! i.!Vji fiul..nV., F.l ,nr lilcral: ..Oar t

ii,!i,im A...i din KjcSirul cili



loaie luminile arataie ue Dumnezeu »lim>i

or realiia\i ima

F'.iiiui.i. iMN-i'i-
nbulice ('rit'H/tJj*'.- /«ap.mii. eniprat alt ui

~" *"

iie ,w T>

cart uniiâ inu-unul din iptisiase-le ei tu atei Irup. a s>-/jl in ci maia slava

"

i"alucireasa Nu se poale spune dea Jt-pit aieasll slavac acum e, acum

simbol pe haza lui Ma.im M.lriuri-.i'Tul
'''^"^J'^^^^nucra

-.1-Lirr. ,u,ii-L>,t .a vilii ui sinihi^l pr.nl IU u
' ._.._.„ „j

. dunmc/t:it^[l se arala direci. vcui

ilupfl puiciea celor te vad i polrivi( c

hm. He inger; dat aceasta iniruci! e om sa

speranei, pe loan al i

1 sus de ei. Cu alic ci

i lumina e mai presu

d de înlarea sa pina

Dar Pjvel.înauai puia ia .u '"-- ^ (lr||| .

|

.

yf
,

1

.

|

fcl niti te, purificai, n^j'^^J^Tprin vedere, ei «perimai-

I ni tlcpasele. ceea ce se vede.

^Sltaa^-C^P^"^ 1""" 5
:

11"':?'

uniic tu Dumnezeu, poale atea lumini îngerii nt pol Jcstopc.ri



" '
, :,',;,, ,.. p,,,,,,,,.*,,: ,,W:.ikJ nu. Tuilogia apolitica 1- ;

.,, 1V | ii^i nosraiiâ si neîneleasa

sr 1«C'iX" '»»" -""^ a
f
K,fa"ce

e

cuno,i,,!a
*Jcmar ne ici u- h^ ^^ ^^. ^^ ( .^^ ^ a, w pjri0 , ji; „siir!,tiul

™ ,,^ de "^
ic

,'^'
i

^';;j^
J '

L 'u' ;
X.v'i''la'apatie îl pui obine. i nu se I

reXearf'unirea pina te na va lumina' Duhul ut sus i nu-l va raii spre 1

vedere mai Uinpa, sau un,, , an,ia.

:„..„.„„„. n

. tM..Ut. [.m

I una încît nu se nul piatc distinge cel te vide, de ce vede i prin

numai ca i.uul cvie 11 lumina, dcmehtia de cele ireale.

La o astfel de unire n-ajung niei îngerii, deci' ducJ se depesc pe ei înii
j

ga ne aposK'U i Prini mari unsese ca lumina a.

O seriei

:c va sa fie. E singura

lu cilsia vedere mai pTC3

1 Evrei. ..Prin credina, «ce, ftp&gefl



- Domne*: "
(11, 3). Nicioiotme„^.««^

mi
»

lc

^ial-!"-™ AfeFwi Ac^nJcr ^L^^kl^"""*^"

«teelpeltaultertuis

w"taB,e
(!££î

„a vaiere Tn sens rnipt

EH;::iES?£

SÎ^TcTtLkS» *^sr;«
S«si*K5S2! ."..„^Jn. .,:.';.' II-

sa se Sep^owa pe

lutzrarile minlale Da]HH?H5 mercV'"">."<0 * lri Sul[l Pri "

limpul rugciunii piin Dum-

vcilcre mai presus .iu uiaic

lucrrile mmiak. m ,

;
, , , ., nuiniTii ni^ p

K,u
-r

dirinl>k
-
w '

ri
\".'^,'j

.,]. in sens ca uepâsel

't'Z'p^O- « » c ic ilepieit pe -ine i prin

„Mintea «shitS "e

SSkS^S?mS£ e ca" (F.G. .1, W>S D). Unirea

1 câesle mai presus de muie

aci dep:V.es"' e an. iai s rea- eu

hîin lnsr^^FM** neEaiunc-.Elnuuiiclegcea
nce, nu exista roi"

""h" -va ' eokwia (rrr»*>

^jgjaTpitfalk'a i ea raiune (fofoj
;'

eikrile -iii ins* mai P'"u* UL

/ dtwprtiiKot) ralfec pe£« n DiunLSie Areopagul ivmt.k: Numai aceia pol pS

Dar Dionisic Aieopagiml vorhetf

iuta vihoare pe drepi i care c idem



ii inir-un thip mai preJ»

mai înalta dciit ccj omeneasca, cân a devenii Dumnezeu dup har (Ofe*

tuia /m«v). s-a unii eu Dumnezeu i vede prin Dumnezeu. Ce departe a

rmas in urma leoliigia apofalica. care e in sen 1

, propriu neluni.a i nu i)

i-t.! iiui in.ilu in:.iiuj ,. cunoaterii.

teologia apufaiicâ este n no.

minlc. Nu ea insai este acea vedere. Ue aceea cei ce aceip.j um»

l„,iuiiul"i pulcica m;ii presus de fire a vederii.

Daes icolcaia ap.naiic ar li mai .u- ca siva lumini, amn. i mul.

elinilor ar n mai sus ca vederea de pe Tatxir i ca bunurile viciu vm<

ia prsea

însi i se inelegi plin ea insai. Mimea depiindu-se pe sin

însui. Tul asa i Pavel Aa incit v3zi

line e cel ee vede* Deci i vazînd sfinii

ci liu e ea e mai presus i de vedere;

unui toniinuu pragn» "i vedere. Iar \

cei ce vad, iar soarele e mai presus i (

rspunde ca poale li numiia i iniclcfiei

i inie lepei unea Lui de sine subz

dar prevestind prin eonul morai

; j..T.y,:..^'...]. nu li va'ul niei ptm mtiiI,

lalllcvia produsa de Dumnizcu in noi .1 .lila cea .uricnc-asii. Aceea este

rea pentru a iniia ia iele dumnezeieti pe ic-olof. „Aii, spune Var-

1. zictnd a modelai, a araial ca e vorba de (aniezie. caii nimii din iele

vede minlea prin sine, nu a (osl miHlelai" Dar dacii neam lua dup
aam ar Irebui sa credem ca i vederile înfierilor sini trupeii i lin de

•zic, ba chiar iposiasclc lor; caii zice Dionisic Arc.pajiilul ca domniile



Hiranczcu . Esista i nukkliiri i imprimri

lei? a modela, imprima, Icilosile pemru ve-

a prolc-iu In cmc au minim Tnir-o si are

ml ncm ai cri a 12 Maiim Manuriiiioiu'i /ice:

il'/iiiy.v.i lui Dumnezeu minica larfl nici fi

mp re modul

lini mai vazaiuri de Duranc/eu ca pmfciii. Cunclinia din fcpluri c

ra si îndeplinii; adevrata cuniRlima a lai Dumnezeu e tea mu presus

.in suit nunii: ptin puierca Duhului Sfim. cina se [ace unirea cu Dum-

:,. lumina, lai l.i i.iinu euraia duce pSzirea poruncilor dumnezeieti.

>^. [iiKLci.h:imp.ri.ncile(Zo.l4),loltaseilsuliloclrinci«iiLt:,.Si:

ii Iar Dibm» e adevrul si Tala] adevrului. Apoi orice cimo-caior

nrisi,aiiiirn-in ll-£aiv™niij-ii'..I>.-ciu.-lcearecun l ii]Ti[iilm:riiriU>[e

liiT..'h.liilDiimrLc-/cu R/imir.iriuj.iUmv.diuniinal in Dumnezeii, bule

j Dunim.» va senila,] >i-i va lua: in ci loca. Acela esleeel caic i-a

....
.

..:.. ........



'j ui.ik' .lin ^imion Meiafr-uiiul'. din Diorusie Areopagul 1
. Palurna diivulci

Milogul absurditilor r.r pwin din premisele plo'.-iifiilai

,hil,rjiil ,i.'"!»"JiV,;iiA.f .< provin din concluziile

cileo conn-a telar deal doilea.

sii.Tnceraportseailacuriml

rjada acurind pe '

ic pur i

,.ccea ce se da prin Fiul nu mai poate fi harul Duh

slasul Lui. iu. acciMu e locmai dogma FilinH Tj.- Cu accs[ pnl.,. I^.mi

ce ii alle indicii despre lendimelc caiolice ale lui Varkiam. Apoi .:

ori pairi*»™ dovedele ca ceea ce se varia [«Ic noi prin fiul nu e

i;ll; l[;|.J Kjp:.irininilnrim^c;L..in.lumne«'irc--tL)ta.ar t j.>Ju.,|>rmn[u

„m.-.i. r.n.imsi.- Aruopagituli. Ca ce se vars p^ie noi nu t in.u-i Duh

ni >c vede si din Util 2, 2X, unde promile Domnul: „Voi lurna din Duh

u". na: „Voi lurna Duhul meu". Duca nu c Duhul insu,i. ce poale li alia

-ii lucrarea si harul Duhului? Halul atcsia care muumne^eicie e neerc
"

| Prinii spân ca lamina de pe Tator a fosl

Jura-dc-Aur: „Domnul s-a araial mai .si

du-i rujele ci" Vasile cel Marc: ,.Dun

j câ e lumin neaprupiaia. Lumina c

îtera vâ*uia de Zaharia i alle asemenea ' imhoh

ne i dup moi nlwl. î

rndus de providen numa i penir

deeît in momemul în tare

a mai Tnaimc nci dup aceea, pierind ir idaiac



CWI lumina din Tala : .1 lumina di! pe Tabor lire de n

Ma.im Mrturisim rul zice ca I

: nisimhiiluisau
1

. Daca ar fi fa. ir nu pe sint însui. sirnM

Macric cel Mar.

Tnarlrii în uururi. plina di

mini care percepe cldura

rage repede înapoi r.cpu;uid

,,i l,mnOT|,Fni.uca rnr.

::n:i Liceea line uiniial < > i/n.'dw:). siaiur.il (^r.,irn
-
:llr ). de Dumnezeu,

ie Areupauiiul zice: .(.'iad numim iiwisumiI ui mai |.r.;-.Li, de fiih'ii, i

| Dumnezeu, saa viaa, sau fiina, nu înelegem alieeva dedl puicrile proiuV

de irei ani. Deci lumina a.e./a a lus( simhulul na iu ral al dumnezeim. Iar

ala,* esie eieina, cci cele vaz.ule la Dumnezeu fxepi «e<w) fiinlia! sini (a

ue începui i rara sfirii, spune Maxim Minurisiiorul.



la prin L-wclenrS. daca fii-iî iii ™n

Data fiina lui Dumnc
[apiul cfl supiafiinla lui

icra facuiâ. Cci asa se ana
suia fle toi. Ci cum se afli

lumesc organe ale Duhului

jjindurnnir.-t--.n-r.il JJuhiiJui n.i ,- învl.i fiina cea mai prous

--arJlii.ci Duhul!

'a III, intimi*; Con™ ? '«pinge ac

icmascâ lîmconlra Învturii Bisericii i de prerea lui

irind in rezumai acestea. Ele sini in con inul iui.' iu ,d, ni'n
lUiinii-k- Bi^ririi M.ii inii,, fiind hmc viabilii rit numai u ,i

I i' ]jijd,Mia-juii i (;„:! je h I7r.tr. funia a loalc facaturului

mi,!.,,-.

c. iniic Duri

eriai-oB li'U.'ilura cu fiina
(

i esturi) eufonia
1

. Inascibiliialea Taislui inca a,



fi fiina lui Dumnezeu." in leglturacu funia. Cad daca ar declara Varlai

^„„'iHliiiicj iu- .t-.-i.-w/r ,.>.] iriN.îi fiina lui Dumnezeu, ar invai= ™

Eumimie -i ar face pe Fiul de alta fiina. î ^ ^ulrl_J df-s fi nSM-ui c

a Biseritii. de care m.- pom

rlama inlreaha apoi pe Va.laara: Fimu. pi c„rc -m^t.

„uvafiniuDumne/eu.Daci

din aceste puteri. Sica.. (.«mauri

nici una din puterile at"

inuit.'-ini lupte (wa) ale lui Dumnezeu, neîncepute In timp". D*
*a,im nu k înlelc.e pe cele din noi, cin adaugi „Cele care au începu. sir|



Klnt lemporale. Dar prin aceasla face lemporala i creat si pe cea de fiina

lâca luare.

Ca Varlaam siKotele puterile lui Dumnezeu create se vede i din lelul

cum interpreteaz pe Dionisie Areopagitul. Accsia zice: „însi - existena,

(uA,™ ()*">' puLerilc proniatoure la care parlicipînd exislenlele pulrivit

cu ck însei, sini si se iiiiib™ oisienic. vii i divine. De aceea se zice ca le

es(e înlcmeietor i^Dorati/i) Cel hun" '. Varlaam comenteai: „A

e cauVa luiuror e imemeielor i al ei". Sau: „Slava nef'mpnasihila

iinpJriSesie insa celor de mai jos (17 /•dcKnj), e drept ca e allccva

: vede e i împartai hi

Hrislos o Fiul lui Dun

i>r ue cunotina. Prccu:

înd harul indumneidu

uedl acela ca Dianisic

i-opanlul j '.pus ca Dumnc/cu le înlcmeia/â pecie (ijjeooti;(j<u r.:i'7jii.

ir acesl cuvinl indica simplu aducerea la existena, nu i modul acestei

uceri. Co o dovada Paianta aduce Incuri din Vasiic cel Marc i Cprigtirie

urcck 1

. .

nai 'presus de fiin, rele

:e p iimese prin impariairc trebuie s.i csisie puie-i 1 de acelai fel din cate sa

>e im pâneasc. i aa în infinit. Deci acele puleri se las împnailc, nu

primesc prin împarl.irc. Apoi cele rare se imp.lrtacsc de Dumnezeu, se

impartase.se din fiina' Lui sau din puterea i lucrarea Ui? Dup Varlaam

e las" imp.lrl.1-i le. ci primesc prin împrtire. Dar e absurd sa se dea prin

moniulimedefiinedun
•ATortwcritrli puterile sil

uLe(r<.,rrf£rrD)dclucr.



Muierile înjrijiuiarc ale trupului. Precum suflciul. chiar tind ,»hii slin

i urechile surde, are in el puicrile ingrijiloare ale irupului. aslfel, nclii

.tunelul nu e simplu aceste puleri ingrijiloare, ci nre aceste puteri. In fe

Dumnezeu. i precum sultelul e unul i simplu i necompus. nciumuliini

scinecompuuiiidu-icdincauza puierilor ce sini Inel i ies din el. la le

Dumne/eu, dei e nu numai mullipulernic ci atolpulcrnic. nu-i piei

simpliialea i uniialea din cauza puterilor din El .

[nsili - viaa, însi - dumnezeirea [însi - se adaugS atei tu sensul

Varlaum spunlnd cS nu cvisti alia rcalitalc imrc fiina dumnezeiasca

• i
lucrarea de fiinia facâloarc

1

.

h.[ii^^I„, Pi, U g0ra . P,Jlon ;i &Hra,e care i-au imaginai principii!,

nsii nu Ic socolest de sine «umzisictiic. nici nccauzaic. nici împreuna ii

umplu, dar aloi pu(cm ic. Daca am losi i!v„i, p,. n puicrile Lui nu simerr
I laplunle Lui'.' De la împflral la mii emana urdinclc lui Vum face din ordini

] "l|i fmpSnttj, daca cinslirn aceste ondine?

n:- i b i'i.i:! discuiiu ulieriourt: raportul înire fiina lai Dumiic.L-u i

Dumnezeu i lucrri sini paradigmele din minlca uumnezcia.sca de cur,

impariflcsc lucrrile l care tmui Ic depesc pe acesici, sini puicnie (

31 foxBtnctTtpî}, dar nu e

-n presus ,1c un vede pe Dumnezeu'.' Dome oaie înger? Darnici cel mai
'"'.n.l icnlii nu ajunge matur pîna la cel mai din urma înger. i chiar

Palama rspunde ca împaraiul puale vorbi cu un soldai, fura eu a>l. laiul



,.Cii cu, zice Vailaam, cind aud ca hanii i slava aceasia e miii pi

ea eiitfiima lui Dumnezeu". Pemm ce, imrc-abâ Palama, oare n

t ,i-r, IwNft a lui Dumnezeu mai presus ti.: Urc. far a d<'-iHej!ui -..i n>

„Doamne reieit, ra.sr.unde Varlaam. un singur luau e wbi m Ni

cepul- fiina lui Dumnezeu; orice lucrare a Lut, e creaia .
Dar alu

nu esisi si nu se cunoate tara lucrarea ci fiintiatt"'. Sau daca are fhm.a|

dumnezeiasca lucrri, dai s-lnt crcale. i fiiiiui dumnezeiasca c creata. câciB

îucrare'stule are crcale, la ce-a mai linul Biserica la învfiamra celor doug

5. TOMUL AGHIOR1TIC

Daca-i aa Hrisios

ir. Nue pnrfiabil

-enind de la inireg monanismul aioruc.

fomul respinge ideea respinsa i în Iral, 1 triad III

m(cod. Q.isl.lOlIi. 205 V.-2D6



v) Argumentul a nu numai fiina lui Dumnezeu, ci i lucrurile

nccteaie 11 ia din locul lui Ma.vim Mrturisitorul unde spune c

leguiura cu Dumne/eu, care se lusS împartane Ij/dl™), sini firi

r. 213 v. -214 r). Chestiunea despre sediul sufletului tn trup a fost c

subscriu si acetia un lom asemnate, pe care ii Inm.l patriarhului

Inul înainte de -a se duce Palamu la Ales. Varlai.m -c du.csc J.n iu:

Conslamincipi.il cu pî,i maira Mi Palama i a soilor sili ca inimduc. <.

mari In Biserici. Accasla Iu i ingenuul pe Palama o mc-ar la Ai.

vedere. Varlaam venea a doua oara In Consta iui nopol pentru aceasta c

Deci pnn 13.16, sau Începutul lut 1337. Alunei intrase in legaturi de prel

ucenicie cu nisie monahi din Cnnsiammupol, aflase de la ei despre rugacii

nea mintala i volei ea luminii i începuse sâ-i batjocoreasc public. To(t
|

: inioarca în Salon

ncepusa

aceasta Ierna cerind «Mritaii bisericeti sa fie c

cuviine la adresa rugciunii minlale i a Schimbrii la Faa. Dup

I faa de astfel de chestiuni. Varlaam insa umplu oraul (ic vestea ca Palama

dunfiri in Slinlul Munte i in Salonic contra canoanelor. Patriarhul

l " l l:Vf. CriL'.i>ne se apar" de iic.i?li c.', aclniilc il.ii fi '.'fim •'<:..

c;l Dumnezeu c ncireai nu numai dup" (linul ci i dupfl



:ilarîjiuu-le pe primele ireali, iar pe ultima necriMiâ. ti,

e li -intuia dumne/em- norma arii în fiina rii i in pun

r.iM aparaturi i acolo, iar pe ii

.1 i.\pru»j[ mai inamic. Ca V

Fiul (lupa cauza e mai mic ca Taial.d

a ramina jieniru a lupta mai depari

l pe Dorixci. porni spre

uvim.ci ragerat.

}riBorie spun

laam i le-a respins, dar nu pe oale. De aceea îl mag
de la Varlaam scrierea lui (se vede ca era un mcmiiri

onlra lui Falama] i sl-l lina i pe Varlaam si nu lug



6, PRIMUL SINOD ÎN CONTROVERSA
IS1HASTÂ: 11 IUNIE 1341

:arc se vedeau ca nu se vor linili uor Ca tumul atelu a fosl cerul i

sihnii mi ne-o spune decii patriarhul Calcea i un all document MchimJini

earifl între istoriei, aa cum a fosl ii îmre

, V.[rL.U!

e. Dimpotriv Flloici. C:inl.

ar acoperii, imatlluru paJnmilSl i. lini. l
haieti Ic tcJj. ;. fim favorahil ci. Ce moli

pun superiorii unui document in caie se

i
•. rcvuliatut lui? Ss fie «1 invocai de doc

ie clarifica în aceasta privini.a <s

prelungirea unei dif>pule care parca inchisa.

Origorie Achindin i din pricina aceasta liebui a i

\primi fidel i



Cînds- .'.' Exemplarul editat de Mitlo.ith-Mullei

IX (inul 1.141). Asemene;, i «I editai de P. Uspen-lij. dup cod. Lavra

1945, ce dateaz din 170K Cel din P.G. 151, 679-692 se pre/inia ea dalind

din luna aagusi a aceluiai an. Ulei exemplarul din bit». Laoian. Fiul. VIII,

Camacuzino). Tot aa eel edilal de Tischcndorf, AnecdDia sacra el profana

p. 44-45. Exprima «va adevr ambele daie? Sau sa dam crezare numai

exemplarelor care ne prezint ca dala luna august?

Mai Tnrii ramliie stabilit ca tomul a=i".!a s-a cal dup al doilea sinod, din

1341. Nc-o spune nu numai Caleca ,, Acliindin, ei .i f-ilotei, Cantaeu/ino.

:\ li i"om

problema raportului dintre fiina i însuirile lui Dumnezc
it lauriiorii tomului cil i nirvtcriiinni lui au fost contieni
înfunde gura lui Achindin tocmai in aceasta chestiune. Or, ti

ine? Apariia lui, daeâ nat fi insemnat o întrire a punctul

hasl iocmai in aceasta thesliune. ar li fost deplasau uium.
in aceasta legtura de idei putem nora de pe acum u contta,

inge patriarhal loan Caleca. in cele de mai susam vizai cil el

:i reînceput diseoia dupi pr

Dar despre dala acestui sinod nu pulem spune deeii ci e sau slîrf

u"i.iii.i lai Achindin. Cam Insa aceasta se referea direct :; nproapc t.

Varlaam ca „un atac la adre-a irtiicp, viei monahale, pornii din
earta". Aa ea membrii sinodului, tare fu convoca! pe ziua de 11

linie cimvini de nedreptatea acu/ciur lui Varlaam. Nu moi era li|

-'zbulere prea amnunita, ei doar de împlinirea unei forme pe i

:a i o patiida i alia, una peniru a-i dovedi acuzele, alta penii
a nevinovia. Mai presus de luate nu se renuna la dorina de a se

elt mai urabnic i cil mai împatiunor pentru ambele pani un tapat a

OKCt.fi



a Sf. Solii. Parlieipa împratul An-

''

Cu Iu invitai Varlaam aralc i s» toctottca de are. ceva sa s «

'arlaam ne din diplomaii;, ta saapuec aproharea si nudului asupra vrei

remise mai deprtate, (ie din teama ta va fi cundamnat pentru învaturile

* care Ic susinea cunira isihalilor. - intepu sa vnrheascâ de.spre lutrt

jti't k canini tu atu/cle la adtesa monahilor sinodul n-o vedea: ist t-vpi

cop s scormoneasc în puhlic vreo discuie dogmatica. Patriarhul Ioa

... i teologii catolici spun cS acesle canoane s-au citii cu stupul de a

. Viirbiwi sa vurhcasca peste iot deatu/.ele doanutu-e ij adre-.a isihat

t"a nu tu acest scop s-au putut citi acesle canoane e dovada laplul c

.i.i isoloci L-atuliti luind de hun documentul achindinist de la IJlfi

ma ta chestiunea dogmaliea ocolita la atest .înnd ! losi iruiaia l.i u

:-!"; vi iu ir. t! uni s -ii r ii [unui pri?i-rn.' iri-1 j.i .!_*.-! smnd viilor, i in genert

ji Gria. irit Paianta în raportul

..:.;, :.. .....: ,.u lmina.se in atest pun ti .îl

riinla i lucrrile lui Dumnezeu i numai dup aceasta -sigur

st puntl i SC prea lui Varlaam ea greete Palama mai grav

m eu pîra la Constantintip.il. (n-u.i tuni ui .:.:.: :

..11, „li.: Vi' i:

a. Sinodul ii porunci de mai multe ori sa revin la chestiune, dar Varlaam

119 al sinodului din Calcedon,

i
.ilit'tl n-ar li admis-n patriarhul Ittan Calcca. ura d.ur de la Griforie

jma ca tumul a fiul cs.iminat i indrepiai în cursul mai multor ?.ile de



lisputei i nu înelegem de ce l-ar fi oprii pe Varluam 53 o o

unolmS Inaie cau/clc lui

Varlaam n-a mai fosl primi

ieminiiialml Crigorle Palanr.

i nt-jjr.ln. ia acuyal ca sntuii»* iiiipsriaiMLi fiina lui Dumnezeu. Mim;
jparindu-SL ca nu primesc fiina, ci harul nccreal, etern i indumnezeitu
Duhuigi, Varlaam i-j acuzai de diteism". Cum vedem, foarie puin se i

hote aci despre iluminri i aproape numai despre problema dogma!
Asupra acesicia a insistai Palama mai muli, aralînd ca acuzele Iul Varia

sini rom rare cuvintelor sf. Prini.

aminiii mai sus, ci chiar vrea sa lase - cel puin impresia - c Palama

Cum prezini) Inan Calcca Iu

irlaait. a vorbii cel dimii. Har îndat sinodul l-a dezaprobat pe monv ca a

,cnlii n discuie dogmatic. Dar atunci la ce-a mai fosl de lipsii sa se

tascil din scrierile lui Varlanm'.' Aceasta nu i> e.pliea seficiem loan Cale-

lama; Daca sinodul a avui aceeai atitudine l.i:,l de amilului, ilece nus-a

II i din scrierile lui Palama.' Trebuia chiar sa se dleascâ din ele iutii,

irlaam pe simplul moiiv ca a micat discuia dogmatica împotriva isihasli-

, ci pemru ca susinea lucruri amnare iiivaalurii bisericeti. i se mai

lieulal în care vorbete despic ele ("aleea ne arai.l ea aceste Iraiate s-au

umai cit pattiartiul Calcea, spre deosebire de Palama. fau: o prea mare

stmcle Intre pioblema luminii si cea a ileu'ebirii intre fiina i însuirile

i Dumnezeu. Sinodul s-ar fi scsi/ai numai de prima inlr-un mod superfî-



linei lui CjIl-i.i irvii-i. puli-i

seriei dogme prunii

m Jiuekgc in te. ar mniB u aslfel de piuiii;. Apoi data

siimdul ar fi irel-un ss--i fae.1 observaiile sale i faa de

e 11 FaLt M. Jugie pe baza cuvimeliir lui loan Caleca: „St c:

e a«: unii foarte scrupulul, un (om care cuprindea al

I VDIte in sinod? Alanasie al Cyzicului Ii juMifica i



i. în jin.T..l..i' (Hia le aci miu ca

eu dou ciialc pairislice?

I duilea rinii. M Jugie afirma ca

i o opinie despre lumina dumnezcia.sc.1. nu numai 53 st îmbete tSiS noima

Inlr-o terminologie nomhasiica. Careesie opinia lor despre lumina dumne-

deosetwle Intru nimic de cea a isihatilor. i ei spun ca e a lumina care nu

I îngeri. Qirc ne e materiala, uirc c rflspîndiia de dumnezeirea Cuvinlului

jat. Maniera milogilor caiolicidc-a irece repede petic astfel de espre-

ra a le învrednici de-o unali/a oareeare. Li laiindu-lc de exagerri

rin i mi'i.Ltori; ce nu exprima nimic, e cel puin superficiala, daca nu

fiina e neapropial, 1

privind pi

1: „Mînluilorul urca pe ucenici I

din irap i din lume, pec

himhai la faa propriul ir

propriului izvor de lumir

1 le, ci depind propria na

al i de prohlema dog-

f lucrarea dumnezeiasca cil i izvorul ei ncimpârlaitul. timidul.

acuza lui Varlaam i dcclarind pe isihaTi neaiini de acuzele lui.

a aprobai învtura lor, ca fiind in consonana cu ceaa Prinilor.



argument ii avem in cuvinlurca im pa rai ului. Dup cKirei

. persista în aslfel de erori {xepi itw rmouriuv

isihasle nici ca se pulea. Cuvinleje împratul!

Hi s-au cilii Ionic Incurile, [utrislice cuprinse

Varlaarafu dovedii astfel ca înva conirar invaaiuni bisericeti si Iu

bogomilii de Tatl nosmt, i ea in loc de: [isuse I Iristoasc. Chim-

ii, zic [isuse Hrâioase, Fiule ui lui Dumneitu, care ii

muia. Mhaiii - desigur, prin Palama - aduser citi

lesprc îndreptirea acestei rugciuni. însui împrat

usmu. Varlaam Tu dezaprobai i în aceasta ehcsiiune.

Eh» spune efl Varlaam vî/ind câ va Fi condamnai la rugat pe <

i pe m.iviiior

a împratului i a patriarhului, ambii

a împotriva isihaiilur. De
rai etic doua

re acest pasaj

I 2335. Tensiunea dinire patriarh i Canlacuz

iar ea parastasului de sase saptâmîni (dup 27 iu

i augusl

ii uneiind ai

3. Varlaam mai tir/iu lomul ca liind dat nu spre aprobarea punciului lor de vedere, ci

leiimia H contra celor cedcbai in general o thesliune dogmatica, deci chiar i coruta

lor. Tot pe ideca din pasajul acesta va calri loan Caleca in viitor. De refuzai

absolut sa subscrie un lom eare reda dezbaterile unui sinod de sub pre-

edinia sa, nu pulea refuza loan Caleca. De iers anumite pasaje din el, mat



:i. iar nu puiea ir., uliii.:.. Ricînd u'

de inaifl isiLirnca sa, ,i mm salvat *.<• se
:

.-.-
_r : r r

u

l] 1 1 1
r_-

pe care o iia ta va fi 101 mai precisa si a adaugai ui un c.irp virgin noia

impulsul dumniei lata de Oiniatu/jnii pe or.- ii volei .ipmbind pe isi-

riati? Rspunsul la aceasta întrebare îl da îmîi inuta lomului cur ncaratS

c sinodul ;i fost categoric p o h 1

Nu numai mrturiile proprii, ci i aachindiniiii Nithifor Grcgora i Dimii rie

ei minor Imul. ncgîudindu-sc In o rsturnare a lor. ci fiimi silit s.'i inecapa

luptai sa se declare ca împrat pentru a-i salva «aia ameninata de jiarii-

imn.irjie.is3 ptiu imrigi contra lui. Atcasta s-a imîmpliit la inccpuiul lui

oclomPric. fina aluna, i in orice ca/ la începutul lui autiu-l. Canlaeu/ino

nu prtmtdifuse sa preia puterea împrteasca i sa -i Iac partizani pentru

testamentului lisat de el.

O proNem* tauralS esle i ce, . istapturUor lomului. Exemplarele pe

care le cunosc se împan dupi numrul iscliturilor In 4 caiegorii: cel pu-

hlical de Mikusich-Miiller n-arc nici o isclitura; cel din P.O. 151, 674 urm.

reprodus din Topot eryiurijt, lai 1698, al patriarhului Dosoflci, arc pe ling

isclitura patriarhului luan Caleca. pe cea a mitropolnului Aianasie al Cy-

zicului. cu observaia cunoscuta, i isclitul, Ic a înc ase miiropolii: a

mitropolitului Sardelor.Diruchului. Lacedcmoniei, Maditelot, Mcrimnei i
Vidinului ([3rS numele arhiereilor). Nu c clar data in acesl exemplar era

alegorie, ta cir inlri exemplarul din cod. mtaisltrii Ivirului nr. -W6 <S.

«K

ns. Ouetogai cil. II, 12(1 urm. cod. 4506) .i tel din cod. Lavr. i"45

1 de P. Uspcnkij op. c. Acestea au doua scrii de iscâliluri h primi
semplarul lui Uspcnkij are isclitura patriarhului loan Caleca si :

nci mitropolii: Grigurie al Sardelor, Nil al Lacederaoniei, Isaac a
lor, Macarie al Vicinei, Laureniu al Alaniti si Soleriopolci. Cel dir

MiluraluiCrigoricdi:

plarc Ea cuprinde i.e.lliki

le Inii

tttropoliii: Macarie al Filad

.1 Didimotichului. In ambele exemplare seria

dusa identic prin cuvintele: „Copie de pescrisoi

Apairataicgonet

nP.G. 154, saS-Taft S

mpl. din P.G. 151, 6-J2, eu isclii

iscâlm-

mitropolii: Grigorie al Sardelor, G rigorii; de Dura/n. Nil al Latcdemoiiiei,
l.aac al Maditelor, Maluchia „1 Melimnei i Macarie al Vicinei. Scria a doua

âlropolili

in plus isclitura lui Maiactiia al Meti

inul Didimolitnului liind inlocuil cu

1347. !n sena a treia de isclituri inlrfl

.1 Smirnei care autentifica copia lonw

Care sini, precis, iscaiiiurile din fit

CTnd a scris deci Palartti primul Anliretic lomul nu fusese suhstrisil.'cil de'



7 arhierei pe lîngâ atriarh cad la ca
. .

lumii. Primul Anlirelic sa scris Inaln le sau dup Pastile anului 1.1-12. Din ^M
el vedem câ ri/hoiul civil a începui, ce

e cei suple arhierei, sâ reia aciunea ^M
Constantinopolului. în ..oraul aces-i^B

ia", flar, intre limp, Uupa îneepulul ra2 boiului, se retrsese afara din ora t ^1
- Duminica Floriilor 1.14;, dl a stal ^M

In minastirea sfinilor Arhangheli cure a.c/ai.l pe unde c Pcrti de aslazi, ^H
aproape de Bosfor, bir. sapu-iniri.! pai

:o doua siptamini dup aceea pleac ^^H

Inlosrce'rea din Heraclea. cci de IaH
1 el ca n-a trecui un an;M (inul „anul H

soarea ctre Danul, mitropo lEnulu i.Raspun/lnd laudelor achindiniulnr H
:i sini de pârlea lor, Paianta aruia ea

irobal i au subscrii lomul .sinodal. ^H
islaia In manuscrisele lomului .sa-1 fi H

subscris. Dar de apio;>ai. la uprnhai. cilci a suferii ii lemniia pt'niru cS era H
de partea lui Palama. Dar daca spune

uhscri* mcar majorilalcu lor, adicâ

doi: cel alCyyicului i' cel de DurazoJn eominuare Palama ne spune i direct

al Cyzicului subscrisese lomul rcind

.si alii, cu lolul apte". Nu putem

Aianasic. sau tara el; cu el opt. Mai
toi, cci de-ar fi fosl opl ar fi spus

Paianta mat categoric, fiind doar vorfc

arhierei. Sigur Insa ca la setierea HCtl

doua de ierarhi, cju iarii n .1: li urni:, Palama s,5 nc-ospunS. Legai ura apoi H
Tn care ne aduce Palama pe Atana.sie a 1 Cv/uului eu Cirigoriede Duram, e H

.' sutiscriciilc lor. In slîrsu. lucrul pe 1

ia sa. e acela ta nu subscrie la locul II
sau. care ar fi înainle de mitropollli 1 Sardelor, deci primul. Datfl ar fi II

n
-re, pesic c.va ani, n-a. mat fi fost H

.11 prima serie de arhierei. Deci inainie .le 11 începe r;i

aceea patriarhul d.-.lariiidii se .ichîndinisi se pare cS

alMelimnei.

lara, termenul ,1 lfu„ i! putorn determina cu scrisoarea 'lui

mitropolitul Danul ui Enului, cati in ca se «orbete numai 1

deiscaliiuri.

pe la începulul lui mai, cum tlmcete aceasia expresie Boivin. "înainte

fusese linul Ini:

a luni (de pe la mijlocul lui manie) le petrecuse refugiat in

: avea drept de a/il. Din Sf. Sofie fusese luat i aruncat in

rea lui DaniiI al Enului poate sa dateze din anii 1343-1346.

precizare cronologic, dup cari: puiem deduce cu fnarle

atccaedclasfirilullui 1344 sau incepulullui 1345. Palama
se plînge O, de 1 iu pe care «ziazâ in aceasia episiols senei



[ decîl Mihail Ganra. între BjnMBW
_l,sim unde in care nu ie ftaJki nui

e T. Uspcnski afirma a torni! dreptuleaj

e m introduce, In cele trei exemplare din calgoria [II.

re -ii leinurile lor. h atei titlu se vede ca iscliturile .-mu

15, adic intre 1 septembrie 1.146 - 1 septembrie 1.147

o gfl-.im aproape cu B

1340,

!
-:

;

>i,!i ,-;l .lup.-i terminare

1. Par 1L18, l. 259 r 262 v. epistola]

r. Cod. Coisl. <n (scc.15) i Cod gt

cuprind colecia de epistole

pisTolc numai pe cea cSlre Aci

lilutnd o inneiiipcic

pol.: m, ci, ,.:

Oricare a

re diferite persoane ale timpului. In cod. Marian gr. 446. Pu

umina cu sigurana multe momente i din

îl dup sinudul al doilea din 134!, în ca:

lui Canlacuzino in pjljrul impara k-ic. deci dup 8 februarie, cci In mm V

/iiuui sepiemlxi

.isupru sfinl clor dogme i i»iflt>:biu .-.i h>min ,-w- , „ptj.-n!, 1 ,!aiiiunilt A?\pf
,!reitpla credinfd t nt"ul/t Ir: >.'; -: .j/l/cj' „V ji.j,'i.„v/!. ".,, n,,/i jnttui suporta,

rj plin dt rivnti sjiii/u l.-i, /•'.,1'p'/"-,; ,>7,,r ,t ,i ;j -ii. H T.^if tomul fi confir-

marea Iul i ii ilrtpu'i ..mjV'i/, 1

ii:,'"r.'.',i m ,-/. Ne-a convocat deci pe noi In

de Dumne/eu pa/irul palat, fiind cu Iuii iu inlreg sinod ctc." Acuza prin-

111.1



unei pentru ca Jupa sfiritul verii anului 1346 Varlaa

antinopol, irimis din partea papei Clumenl VI penti

isericilor. Iscliturile acestea ar exprima odiul tuturor.

urc ittonta Tacul Caleca Ide Achindin te wirhc.li;

lapia pentru acsriinuita lomului. în jurul lomului d

175 loata preocuparea sinodului i a consftuirilor r

remarcai i netercetat Jciii tlrar ac uiivli ,uniu, in alia p,.n

;huia confirmata condamnarea unui episcop catolic, care

ii fapl nu repreumu nici un pericol penlru purilalea erei

ii Cw.icului (pentru a .

IMadilelor (ml pentru

impIjTc. Va eiemplar puiprii

Ita ca lomul din 1341 nu e rec ui

ie pilaie ic In ui

ii 1340-41 laConsiaminupul,



7. EVENIMENTELE DE DUP SINODUL
DIN IUNIE 1341

enciclic, patriarhul Caleca nu face inca distincia de mai tir/ia îimc
iiunca luminii din Tahor, tn care ar fi fost condamnat Varlaam, si

i:a piriiirluii iiu.'i nu in, Una siie achindinism. AceaMS enciclica se p:

afosi daiauupa fuga 1 ui Varlaam, îmimp lai a prohahil chiar a doua â

La cîlcva iile dup sinod, în 15 Iunie 1341, moaie Andronk III Palcolo-

gul. Curînd dup aceea ilKdpolii lui Varlaam încep sa se agile iari. în
fruntea lor era Giipuic Achindin. De ..rigine din prile Prilepului, din
patimi bulgari sau poate aromâni, cresefliori de vite, dup ce primi înlîia

educaie în Pelagonia, veni in Salonic unde între ali dascli îl avu i pe

cunotina i cu Gripinc Palama, care petrecea în mumele Atos Achindin
îl cerceta des pe Palum.i.cu cate oca/ii ii va 1, jstuhat imurile si învtura,
îi va fi admirai a.pra iuji : sluicnia viciu, Incli Palama sa poat *punc
mai lîrziu cai -a fosi dascl lui Achindin. Ba a fostodtiia cit pe aici sa ramîna
statornic în Lavra Aio-mliu pe liripj Palama. dar din pricina unor manifcsiari

i el gui pentru tilosotia pro-

i si harul Duhului Slini, lucra

re prin rugciuni i prin leciu

ie pe primul plan. Dac;

ilama si Achindin, in p

ji loan Caleca ci atei

Lasind Iu o' pane fapiul ca în Rsrit nu prezena palriarhului dau

convocrii sinodului aparine cu lorul patriarhului. Aa ca, pnn i

vinie - explicate binevoitor. pcnLtu a nul scoale ele minciuna, pi

Caleca vorbete nu despre rcTu/arca pinJ la capai a sinodului,

refuzul de-a discuta chestiunea dogmatici E aproape sigur insa

ca n-a aereal acest sinod din tau.a ca Cantacu/ino ti voia pentru a-i întri

situaia prin girai ce i l-ar fi dat un -mod patrona de el. ~ n-iunea mire

I acu -in o,' prieten al isihatilor, începuse ai urî pe acetia. Achindin nu va fi

nul de acest preludiu ascuns al sinodului. El a vzul numai ca sinodul a fost



primul sinod, afari de impara, care murise. Sinodul a fost public. Aclnndin

rrli'mn" 7-!T'u

""''"' ^ "'"'"' '"'""' "'' " '"'''' "'""" "^ '*"' aVea "

numai cil s-ii dechilim aceeai chesliune tsi la sinodul anieriur. Achindin
^«[Lc.n' lle

]
TÎM,- f.a- L-m;iipo%eM,-„.c3ce,-adisiui:u

;,iii, 1 iaNiînsiWHl.
Aiiimu-ic numai ca. la ordin, Dcrios, un aderem al sau a citii un Inc din
Vasile cel Mare (contra lui Eunomie> In care acela afirma ca lucrurile se
cunosc prin ccieelarcu lor naiurala, de unde ar urma ca nu exista o cu-

adevrul in accasii chciiune, cci muliiraea Începu sa vocifcre/c' si ^"i"
vcas.,1 pe cei doi Fnsotiloriai lui Achindin, ia. lui ii sl.l^u ,a e vurluiimil si

cu mare greuiaie a scpai cu viata. Acea.su esle descrierea lui Achindin.
'

E de remarcai ca .-Vlimdm icface chiai punea principala a dezhaleriL

tuT''ci dm'T'-î'''
'"'

' <:i ''"' ! ' !
r:lp" r ' Ul Ini "' """''' '' il "-' ,J,iiL

' "" D "mll£1 -

icrai hi ca fiind în sinod de partea lui. Dar iim ci palriarhul, dup cîliva ani,
socoteie acest sinod ca adunai. împoiriva voici lui, mmra Un Achindin si

in iavnnrea isihatilor Achindin mai afirma ca isihatii au ieit hirrînli s'i

rugat sa li se dea un lom care sa Ic mai uureze siiualia. Dar si aceasia
afirmare c cusuta eu aia alba. Daca ar fi ie.ii isihalii infrîmi, desigur ca
B1 " !:l s - ;lr IL înrimpiai pe chestiunea dojmutk-J cares-a discuiat la sinodul
din uîTiia, singura chestiune Tn care socoiea Achindin si aderenii sai ca

dup acest sinod, cate ducuia chc-tiunea dogmaiica :i funiei i lucrrilor lui

condamnrii iui Achiruiio din partea ierarhilor. Daca ar fi ieit isihatii

sinudul 1-ti gJisii de acord eu drcapia credina, numete puin mai lirziu.

ea Palama a liisi rugai puin dup aceea de sinodul din Conslanlinopol sa

primeasc a li mitropolii al Monemhasiei ,i ne primi nu ci. e proclamai ca

ilare Isidoi, cel mai Inimi adereni al Un F'alanm. cu .are venise acesta din

Ca Achindin era în adîncul sau conlienl ca susline exact teoriile lui

Varlsnm si condamna le acelea e condamnai i el, se vede i din fapiul ca

7 arhierei. Achindin i prieienii si [ura -ihl: -.>. Iaci o mn.ua" de vreme. Dar

în cu rînd.înce fiind tulburai ilc p'.Min.c. ^.a-oc mediu prielnic pcniru a porni

iar agitaia. Ra/hoiul con nu Un i.'ai'.iaia.'iti'i c sxirnil de parlida împrtesei

vgduve Ana de Savoya, In fruntea creia siatea Apocaucos i palriarhul loan

Caleca. la începuiul lui octombrie 1.141. Dar preparativele incepsa se fac

de pe la mijlocul lunii septembrie Achindin cu partizanii sai poale acum sa

lucreze pcniru ca de la începui se acredileaza opinia câ isihatii stau de



la mijlocul postului Patilor ÎMI, în mînastirea Sf. Arhangheli, cuvin le prin

nu aproba rzboiul conlra lui Caiitucuzino, ci indemnu oriunde se gascu,

chiar în fala înalilor demnitari ai hiatului si a împrtesei, la pact. Palria-

schimba atitudinea (aia de Paianta, na pentru c sar li convins"c ideile adevrul celor ce Ic spun 1 iiniuimtii-l pe acesta, patriarhul îmi comunica:

..Mai înainte veneai sa mitici om. iii imparaiilot i mi vedeai i pe mine.

bnuiala f-:i s-a meninui in leit ra.hoiul civil deasupra cthir dona partide. sei s-a ivit bnuiala rit înclini spre partea opusa. Mai ales a la început te

preocupai numai de dreapta credina. Calica acuza pe Palama de la începui

la împrteasa ca de el asculta unii mai mull ca de sine i se duc bucuros si vei vorbi holarît, arStîndu-tc de acord cu noi asupra intim pi ari lor de acum.

unde îi trimite, inircimind ptiu monahi uor k-iisturi cu CanlacuzinB, Pala. De vei lace accasia toate Ii vor 11 hine din pârlea noastr... La stlrit adaug

Camacuzino i nu exista nici o dovada ir. acea! sens; s-au prins iniia «pioni

stteau în legtura tu ei, dar numele sau na ohvenii nitiodaia ca fadnd Aceasta rezulta i din firea lucrurilor. Daca Palama s-ar fi apucat iar sa

agite chestiunea t sa polemizeze in scris, ar fi fleut-o fncâ dinainlc de a

încercai din partea dumanilor lui, nu s-a putut dovedi nici o legtura între

Palama, sdrhii de rzboiul fratricid i privii cu rceala i cu bnuieli pe
la curtea patriarhala i cea împrteasca, se retrage în mînastirea Sf. Arhan-

inConslanlinopol.siîindu-se.i unei ui reuind, sa-1 atragi de partea lor prin

aceea ca îi predau altfel cele intimplule i îi argumenteaz cu focuri patri-
In realitate, dup mrturia lui Palama, tim ca pin3 la începutul rtzboiu-

awasla la Începui prin tcere, apoi ic in
ora de unde nu mai iese o jumtate de an. Dimpotriv, pentru Achindin se

de vorba cu Achindin. pin.l ajunse -a petreac cu el ziua i noaptea, pur-

cezind în sfiril la persecuia directa a lui Palama i a aderenilor lui.

Agitaia au Inceput-o i de asta dara lot achindiniii, dei patriarhul ii

justifica masurile n Ic ia contra lui Palama cu preleitul ca acesta din urma de Paianta ca ..suSMiea lumea declari nd ca toaic scrierile lui au fost confir-

a reîncepui polemica. Mai îniîi aceasta ne-o spune Ptilama. Ca dovada mate simulai" na corespunde realitii, cel puin cit privete timpul de dup

citea/a i anumniic cuvinte pe care i lc-a transmis patriarhul prin cineva pe itHVfuiul rl/foiului civil.

11(1
,.,



a ai li începui ii Ji.Luiur. iai ju ni care cununia sa disiuie acea chestiune

ij Bcris i ural sa-1 utrore.n j s,t-i iaci loaic hatlrurik-. Cci pe Achindin
,.„,. pnleiwa ijiiiji tu iMiiain patriarhul îl siuiuic ,i îl ridica la ranguri
hi-tritesli. Daca persecui pe «I ce a începu, di^uiia ,„,„,„„; d faL1

h adversar. Cînd ins sprijini pe adversar.se dovedete ci nu acesiaii-c

,

Jri
-jpifl i-n sting ca simxlul Ic-a dai dreptate. De la aceasta nu-i nprea nici

r^iiilcsiii. E drept ca na slim care scriere a aparul iiuii du râ -.t.s!, der

^ alt iui Achindin, sau se prezinia ci rspunzi rid asiatici pe care o tace

icului sJ-1 opreasc, dar râmînirid far.', rc.uhal. I'alam.i incepa sa se apere.
SupuKinli.acu inaia preciziunea iimpul in care a scris Palama fiecare

5e pare ta pi na pe la (urn.n.aiea paiului Paiilur 1.142, Palama na

i„ vnindu-l sa vina pe la cu nch impe.iala i patriarhala. - sJ împrtie

F
,

;ll
ri:xhulu]. peiuru ultima oara, c3 daca na oprele agiiatia lui Achindin,

-,.
A

piir.ede si iitlurmeze lurr,e„ despre chestiune. Palama mai petrece In

la ,.lprimcsea pe Prnlos-ul Aiosului (Isaac) in chiliile sale. Du pa trecerea

!L
r

, :
lacunea împrteasca, înir-una din ateste zile. fiind la împaraieasa i

;„j.,nlnda-se patriarhul i mai muli demnilari ai siaiului, veni vorba despre
(

,
(lu-snime in care- Palama trebui sâ-i combat pe mii, alraeîndu-si si mai

iimlnliLmamapairiarhului.Se parcea evorha despre ra/h.mil care sepurla
cu oiniacu/ino. Palama a rmas imui in Cunsianiinopol pîna la Duminica
"

1
1
-""'

'

r Sfi nlilnr, prima dup Rtetalii. Aceasta irebuia sâ cada în 1342 pe
cWdcJIfiiiiaist.v.

Mi

dup plecarea la Heraclea.

cap2, alii Dior

[$T«4to*,
Aogmi: Ditilopil orlo-

II. Dar mai înainte de dialo

fu scris iraialu! în doua. pri: ^/wtotf
wri si impanilfirtB tic ele. Simplific:

.,u in rriniMirea Sf. Arhangheli din Pera. pinâ la Hor:
1 niln.HlilcalnjnBuk/aioruldinGinsianlmnpol.dur
Mji.i Ru-alille anulai I 142 n-a palul avea loc, cci dual



Daca piasSm dialogul Iii i timpul dedupa Pas il342,cindl

pelicc i'.i in Consum li mi pol. atunci i convort

T2
ire din Cons tantinoi

rl îngrijea sa nu ajuiIgBfHM«»:":
Palama informai ^|

asupra prin ace Pala- H
ir.:i i! îndeamn sa eniat si-i

ptlMC : lui Mi

t loan. Dar
|

loan

Gahra [.-[ iimpul . ii lui Palama, uu a devenii ca i prunabi ui sau H
Trate a

Din ullima pari mpului acesta — sa j chiar d ipâ ce este ii

hnc- i.uzdii i H craciea-daiearticpi l' Arsenic Si

Cci a utorul se a teapti i le acum la toate p, rstculiil. : i saferinl.L .lin H
i i politice. Aoasu

radi^'dupaPa' ,"i""!'

JI

iuTlMi^nciTpata' ma'\c' « de"'h

;

'sa'; la

Hetac

De

anull

tomul aahic,

.. Pe de alia

140.

rscrispeKK£;"-
Sfln (ui Criaiiric rtWft plna

mm» Sfii îlilor, :hmai si. v. îndaia i Iapa ace.

irea de pe 1 le e Pera actuala, d ji aluri».

]
pregtiaupenlruanavigas iNcaS ,a.se,

pane de mu pjslracolu.

Daniif Milnni.ul- + 493)5

iJplamina i :;jJ;ir pi in 3-4 iunie si. v.), ii ana ca i-

reaSf. Arhangheli urisluiU ."orie se

Consli mtinopol, la 1 prieteni ai sai. [n n Sf. ii ian Boi

ost cutat. Aceia i

Duran Btgtoft

inicipa'i c iiNcei, iar

„.

Acl-nr-in e foti

aiugariia sub numele de Evtogia, reslaurind i cundutîml rainaslirca

i Mitlluilorul Hristos, (n Conslanlinopol. Pentru ujulorul pe care 1-a

I cheam, ci pairiarliu

de la patriarhie. Trin

arh. dar monahii ii faturâ sa atepte

e e vorba. Ajuni la patriarh, ii aduse

ii Invâaiura lai Palama i de tomal I



mântuiii
aflai rine-i Pa lama. a fost prins un monah.

Sire L^mactkw«M "câini 1
Asani. Monahii rasp unser câaiu sigur ta

faa lui pe munahu
ii n im. 1

mmm. Paiuma Pi<

Achindm, Csled i patriarhul Ignalie 1 ii Anii teniei II acu /.a pe P Blama 1
ta a Fugii de sinud.

scrieri compuse prin

la lumina Krlej |B a
conciliabulele la cm participau numai ad.

pe care era dispus pa

La HeracICH, tinil< ! petrece tu mm! bol al, nu eslcla sal Insa di' dl cala
palruluni. Pelaince

mflnumul incaperea a sa gseasc scrisori ie -ale :uiCai raia/mu. eh, mai

pul petrecerii sale in in pro
cs nu s-agasii nimic «impromiautr ta ci

uvaiaul ae chilie ea,

iusuiiiurul nehjBH a

numaiîcu puin un i

rac, imare ic- arirmu» i luna
îmr-ii chesiiune puii lica i nu cum susine

Anliodtiei, Ignaiic, ca penlru a li judecai . lesino mUealugil nu

-a fugit peniru el.

ale. la rdaca
motivul acesta, nici r

poriind im para lesei
j

i ptcdlnflu-i pruccsulv

ji JemnilariliirciviLi. Cei din iscradupak
procesului verbal: D, Patriarhul in

opuse i dup ce plec'""""*'""""' preda pe Pal

"J

.: cw-.'' ApocauLOâ i pe li

persecutai pe ncdrcpi Din accusia iar se dovedete ca nu pentru mtllivc

dogmatice a fi»! iitcltw. tao [U-nuu iieasia se cerea si ne intli condamna;



E Coane praJ

ic cind a Cum adus din Ik-n

ferite lui Palama.

ui Palama da1c117.11 din juma

Jisiincia v ivlc sapic An ui el Le,:. Al «...Ici. nu imnol,i<..|c. ii Jup.1 ,i.:;i,rea

lor in manuscrisul originar. Toi din [impui acesta pari: sS daleze i cpiMola

mai lîr/iu. fle Jupa Anlirelicul VII, contra lui Achindin.

avilc. terîiHl sal cliberc-zc. Aceasia Carii 1:1 lvui.1 Palama. Scrisoarea Irehuic

mparalessa si le rspund. juMilkmd inieitiniiarc-i, [ui Palama nu tu pre-

insa lui aliana cu Cantacu;ino. ci cu preleslul erorilor lui uofmaliee.
mparatcaici a ISeui ji..«;i inelaiâ de painarutaseiimil aa monahii™ va



nuasirt esle lomul aghioritie i cel din auiisi 134 1 si mate serierile nuaslrc

in acea thL'sliuni;. De altfel, turn n-ar fi dii ipopsiful Isidur mrturisirea

in «ira anului 1344, la trei ani dup moartea împratului Andnmic III, ci

C.>r,-iamiu<>H ea t.tiul cuc „««inf! K.,J>.J^ii ' nu *' P" «'»»>**'»

cuiul, Laurenttu al Alamei i Suscruipoln. Macarie al Hristopulei. Haritun

losil (sau Milrolan) al Pali.lor «.hi, Isaat ale M..elitelor. Calinic al Zig-

dinaime (de exemplu. în aprilie l.MJl apare mitropolitul Aprei.

Isidor, care dup sinodul din august 1341 fuwse ales i „ipiisifiai" mi-

uni prima i a doua epjsiola pe la 1.V.7 i ,:are era y el arhiepiscop. Palama

1 IntreM pe' Italic cu ce drept omite tomuri despre dogme în C.msunli-

nopol. F3ra sinod nti se poau

puiu aduna pe ierilonu slrau..

a permis s* [ic ptim



[usu.j. Lucrurile s-au dc/voliat astfel:

1345 (dup irimi ic rea tel urirei scrisori

,"m Presupunerea lui M. Ju^ie ca imparJtc^a a întreprins trata-

^u'iuCiimacu/.mMaia! nu |>u:.ie li ,.W.J.is. Dimp.umf,. ani V

r-, cil si Camacuzino preinia pe împurjita-j ca r^i-uif. pm:i l.<

..,'., ,,.,ili a lui Caniacuzino. De ce n-ar fi împarlâit C1.nlacu.11no

iroparSica

4 preiinie pe

îali, iar Acriinclin

prin pcieri,

ir.ipl.,1 ini,-,

[a ti allfel tsi pic-nle afeciunea poporului

n foarle scurt rstimp a luai p-Hii.ie «mic

BT. Nu putea renefia a
â.inudege-naioaiasu

.iriodul din iunie 1341 n

Achmdin a tosi hirolnnil canoi lic,' nefimd ereiic. uimnuse cn .iclica'ceîn- H
cepe ..wnp,oitis 1,/iwy", refaci 1341 în care

Nichlfor Grcgirra afirma cil a infliclul între împaraieasa i p,, riath ,-a ivii 1
penfru ta palnarfiul, descurajai dt prelungirea ni/Ooiului fui
s-o Îndemne pe imparaleasâ si 1 se împace cu CantacL/ino,

încredere ia painarh. cama st Tijin peniru
3 pe palamii. M. Jiijiie succit

i a început. 1
drepL condiie a impâcarii sacrific

Nuiimintrucilpcutefiadcv! iralaafirma.ialuiGregora.Cai
u confirma. Dimpolriva. îl preymta pe pairiarhul Calcca pina

irin aprilie-mai 1346), ipmifie un aii achindinisr ca urma. i

nu mai admitea îl mnslra deci iari pe pairiarh si-i Imcmw

lilcaslfcl de acte. Acesia-drcpl rspuns, ii prezenta împarâlc-ci



a, girul sau in mod manifest.

I Pulama. Cretina era potrivnic uecstel învaturi i j-a mrturisi! gindu!

ijs (mparaieasa îi ceru sa-i fixeze ideile in seri.s Aa s-au nâscul pn-

ui Aniiretice. in numlr de zece. E! afirma ca împrteasa ii rezervai

i jvit iCan
imparaiesei — ir

Citea peni™ crede, penlru simor
;i felele lui), penlru neglijenia Ir

u:«i n.!„ad incita) .a.

renjii iui [-alama aliai penlru lupia sau penim împaca-

arasatutrt, sau poale tu toiul aparle. chema împârtlea-
egiira sa-i asculte prerea tu priviri: la Invjialura |u,

îi au f(M amsuliati i ei.

mul din !3« i susinea



ie patriarhul loan Calcca de odse dcmnilatc slînlS i-I opresic de

i! Insa na apucat sa fie ras isuri.cns noima. Pe seara îrnpir.iicasa

o nu-.! ierarhilor i demnitarilor civili. tv.apien inia Canuicudno,
propiatc pina aproape de Constrii inopol, inirn în ora prin poarta

nK'iviailiji. : Mjtaric.il Fila

4. Temi ist al Didimcuichuiui.

:

Silivrici. 11. lirigorical Pompiupolci. Adic trei din cei ce-au fosl tn reclu-

ccilalli Lrei, pe [eroici al Lopadiului îl gsim j,mlii in seria a 'doua, care sa
dai vreo sâiiiamina mal liry.iu. Prohahil ca era plecai din Consiaminopol
tind s-au isclii cei din prima scrie. Nu sini isclii in nici o serie Maici al

Efesuluii.Matariealiirismpolci. Maici al Efesului se vede câ începuse, ca
i Miirolun al Patrelor, sa fam opoziie lui Cantacuzino. Macarie al Hrislo-

Lnpadiului.GmnaulLiNieipari

polei, lac* al Markei, Pavd al Xan.iei. « """":'^^"^j jn

"

frun ,c

M
FMMrf'poîriârttl CaTcca, închis în pala., se 101 plingea ca a fosl condarn-

na[ in ihie^i-^^ / ' n

''^tZr!'Zi
d

c^se«Z'e Caleca a'relu/aL
dcueioripefosiu, p >;+. = :••

i

>•••''"'^'^^ ^.arirUor sinodului

"pentru ca fosiul palriarhonihm.-J i'P^ H'mea ^L,-,iimniicaar.ftl depus

dI^id'D«»l4l«»te pui», la III luni dup depunere, prin <le-

iriarh Unii Iar fi voit pe Pa lama. Dar muli arhierei i monahii învai,

care suferiser penlru Canlacuiino temnia i alle privaiuni, aieplau acum

pe arhierei sa voteze, majoriialea alese pe Isidor. fostul ipopsitw .1 -
onuii-

hasiet i «los partizan al lui Paianta. Aceasta sa intimpial prin mai. CurmU

dup n'iromnire. Isidor se urca pe amvon i ridica anatema rostii* la Ince-

miul ra/iioiukii civil de loan Oaleca asupra lui Cantacuiino. In 13 mai noul



i-Iioij «.se. I,.r motivul ulijm «ie ce] dogamlic. Isidor ca aderent a lui Heracleii Salonicului, epicului, FiliauVUii-i. v^-ut,. Hciatlcti Pomului.

Palama împarte pe Dumnctu în muli damnezi i dumnerciri. unele s„- Brusei: Traiall0polei. Miiilinci, Baului, Milimnei, Vilinei, Gotici. Hewinu-



IDEILE SF. GRIOORIE ÎN CURSUL
POLEMICII CU ACH1NDIN

i apariia în lupia a Invai



4-5 ti nil topul ii ui Enului i caire

scris Acliinilin tontia Iu: Pnluma... împri! In XIX capitole. Cel puin a
indica noua cu care w incneic. Fj îrimiie Li Aniireiicul VI. Noiia Insa.

deci scrierea Uaicu,a dinaime de-a ajunge Palama milropolil, penlru .

.
.

'..„ presus de ecrur, ,:»:.- Cum -<; voie. .1

i rredunibil. numai penlru a aha lui DumnCUM simplna

nd in cclelalie Anlireliee. Esena acuzelor lui Achiraiin

a aceea de itileism. „El sus;ine, .spunea Aehindin, dou
ic |»iw 0conjnn noiazour), tocierne, supraicmporu

vi/ihila si aha accesibila ,i ochilor trupeii prin duh",
ansforma ft.aric uor in aceea de priliieism: „InHvaia ;

1 lucrare nu poale «ista. precum BÎH putere sau

-a va/ut niciodat vreo fiina tara ti stea sau s,l se

hu^at'maTp'iesus' cliunaiale,liin|a mai presus de fiina, viaa mai

ren» dt putere, lumina mai presus ele lumina.

wesus

r37-^



ilrll-e a in ;

telclalie doua peis.vnit. raia t.i tit jhi sS rezulte ta Dmnnc
Pretura Fiul e al doilea dup Tiai, in ce privete cirUiriL-a. nt

luo-înL-.ini miIu>i Juiuie fiinei un in ce privete urilinea (in

ng în te piivtic naiura. Deosebirea este ca lucrrile sini din fiin (e| ^H rjcspr,

titwifitj, im fiina nu t din lucrri. Raporlul nit se poale inversa.
"~

are rare zice: ..Lucrrile Lui tWwnui la noi, liin|a Lui insa

Bjwpesoi). Dumnezeu, nu e pcmru noi niti o iran^cendena

re athindinisl, neilisiinFÎnd

n
,;',,' ['!, n„„u.''lv,- .1 Dumnezeu -tl-

.• ;eiu«3 t i„,par[ JS im]J ttf t*:«). Daca lum.



i v lucrrii™. Dai e i de^ehirc raitei la i

i In sens propriu: Fiul i Duhul sini i

lesparlindu -se de .le. Grig.irie Teologul spune ca lucrrile nu sTm rea

'««) i ea sini puse in lucrare Oe catre atei allceva l npriic de e.llrc a

i rapturile, în aeesl KM ar vrea s3 interpreteze cap. 4S-5

Capiii>lcl,ii teologice i iconomite ale lui Maxim Maluri

Observam

lapiuri cxisia o comunii

ii Aihirulm pin I:

oalerc mai siguri i mai perfecta, ateea din

irimu. care IneS nu poale da prea mult neoglin

jnci tuvimari. Dar har se numeie de

zeieti, pe caie o vad ,i-o eiptria/â nur

,e i,Tip,1ri:-|-,Lie de Dumnezeu, unele primind eusienl.a, altele pe lingfl ems



.u primesc punerea sa irita

ii Diiran™ u Io oarminii n

1. Ei st imparie nelmparlii {aycpiann /ii

c. E nelmpari.il in ixi împrii. Din lumini

d Duhi.1 Slîm, data unora n

a imreaga, noi ne învrednicim

ih,,. ul .
Mare in-3 in ill.di.~al l<

li Varlaam. Nu aprota pe Varl

rtoiul cageUrtl feegw*" vooti

—'-•"-
~nitfiVn""*



9. STADIUL AL TREILEA AL
POLEMICII 1SIHASTE

DISPUTA CU NICHIFOR GREGORA

Dup mirarea lui Cumuiu/lnti in Ctmslammi.ipot, Achindi

.lin .isturi/jiun Se lerueu dt r.vhutiereu împratului, ea unu

i alica eunl'ra lui. Tn iadar fi irimitea Otmacu/ino vorba sa vi

A rama* uamas pini la nome, care se part ca a leal curii

Jupa ce

F smiii lui, Irina. spre slujitul anului 1*47, cinei Canu

Uidiimilich. PalrM.riul lKiJ"l ,1 aderenii Iul FMlmnu ini<

,i împreuna cu patriarhul ii invilarâ pe Gteaora la ti ci

,e palrur

învaialurii sale. pe tind împratul ti interprela ca n prtimisi

itEiira de a Ucesi du ii.uiu inamic. L">e..jrece uinfcrinlu aecasi

iade, aderenlii lui PaJania, pierind poale intr-cj convenire a lui

•t Imparul ului sa iTinuia dup Paluma la Didimutich, casa vina



ia tapat lultiitr.lL-ilor aL-hindininit. sau mu ik-uMk! [«
Di' ia.pl. ii-mrhul L.irt >i.!u-j In Iruntca aplaud c-.it-

p^ i:! TI mimele imit tomul din 135!. Dat el, in 1350,

L-dpilllIc ,,Dt
Lsp[t fUJJJLJL

in Monte Dup Grcpira, nu indta.

prwmri l.i l1im.-u.iuIi:- puMii-i' la urc



moarte chiar pentru o simpla convorbire contradictorie pe cure a avu
îiii[i.lr;liL-.iM Ana. in IM',, in thesiia lui Palama. de>i ar li avui mai

Sinodul s-a adunat imr ,. s:ila ,lm nalaiul imiiarstcsu al Vluchernelor. Au
parliL]pa1Uelapi2?d,rniiFu

!

.. 1
|m .;., r 7,:pi„-lTi,i.linilr 1 .P..Tliiisi.auirimiS

aprobarea. A fost cel ni.,
.
populat h ,\ dm acea n,w. Afara de' imoralul

i loan Asan. nepotul lui Uc la soie, Andronic Asan, membru <en .[ului

monahi i popor.

Anlipalamiiii de frunte erau Maiei al Efebului, Iosif al Ganului i raiim-

Faeea i ci pane dinire cei condamnri in august 1.147. Dintre ceilali ieiarhi

Aceti ierarhi, împreuna cu o ceata de monahi i eu diva mireni venir
de pina în *iuâ la Grcgora ca sa mearg cu toii la sinud. Dup îmbritisari
,t cuvinte de oameni care peste un ceas vor fi mori, ceata se porncsle'spre
palaiul ImparSIesc unde ajunge pe la apte. E inuta însâ mult în certe.

Împratul se ospta înuntru cu ierarhii convocai la sinod. Pe la amiaza

rilor sale, cci el. t.n.-Kin.;.

ni acela. De altfel faptul ca a feisl latin, nu e o dovada câ n-a pulul avea

Ireptale in aceasta chestiune. Dup multe divagaii inccaic Tmr-o frazeologie

milixS, îndemnat de mai multe ori de impar jt s) (ic mai «uri, Gregora vuni în

Despre acea-vru spuse câ Palama a recurs la ea Fiindc n-a gsit nici ti

iianurie pairisticS pentru afirmaia sa ca vede cu tvhi trupeti o lumina

patriarhului Nichifor) conlra iconomahului Euscbic. Uliimul afirmase inil-

or, si chipul servului s-a schimbai cu iotul in lumina negrita i indescrip-

: Trebuie

a între fiina i lucrt

11 învturii

iu invaia ca irupul,

împratul îl opri. spuse el cîieva vorbe m ddu cuvinrul lui Palama. Accsia

cipuse deosebirea intre fiina i lucrarea dumnezeiasca, referindu-sc la si-

mulai VI ecumenic, care a afirmai n lucrare dumnezeiasca în Hrislos, i la

un citai al SI Vasile. Gregora ar li voii sâ-i rspund pe larg, dar îl durea

capul de sforrile intelectuale ec le fcuse, de oboseala i de foame. De

aceea rspunser prietenii s5i (o spune Gregora despre sine). în cadrul

discuiei privimr la lumina de pe Tabor se cili i torni

'

ilMl./ ia Ini

i Achindin. pretinzând ca ci n-au nimic comun cu acei;

sa se ciieaseS numai din scrierile lui Palama, pe care îl acuya

SiniKlul atcepia i procedeul acesla. Facindu-se seart cdini



,; puma odin». c-dmi esparuiuinfieturtliinlili

uiiilordumiKvneii. nu numai fimciV 5. înece superiuar!

dup Parinii.' h. Ce ni se impari aeie: fiinlii «» lucrarea

Sinodul a rspuns tu o mulime de luturi pulriMice, alin



lumai o puicre dumnc«:iasca.

Marele harl.ililai iniKha iari pe arhierei, pe demnitarii senali>riali

Ceea ce-l durea pe Gregora mai roull era ea muli din prieicnii sfl] î

JrîsirS, IrecM In tabra adversa i cauilnd sal ciiige i pe el. înlre atm

lunja in juiu] L!he5iionilur dogir

Gregora. dei oprima scrie i

«inc

rup leoalura cu Biserica din CoiwsRîiR-jiol. [i continua istoria, di

Ie aducea In secrei pricienul sulu Agamnghcl, carede la 21 noiembr

In limpul acesla .scrie i cele Zece Amintite deal doilea, ciinlra i

Sf. Grigoric Palama pleca d apa sinuu (ir toamna sau iarna înainia

nmcsie n comuniune iarâs ci i în cler, spre dtiser. edece

ri la pal

i H n

iarh e peniru a eu nslala ea flecare din api kle'pr
trierile lui P tu prin

rolaela în au îlsurscr
e iinn Cinat '"'"si pairi: niilCalis(,24miirupoIiii

ia din timpul Iui Isirior de
Jgmclc din. Cu un an mai Urau.
nud adu sa o scrie de ase analema

upa

rituale peniru aprtorii

"

t

K
r"

eaceaxches un,. Unii ascultar, alii „ Ceidtn

ghetor de Melochitcs, restauratorul mlnasiirii, Iu declarai indus aculo i s.

Isluarne pe loan Cantacuzinii Oprir



>im|]-]Iii' ^- ;i(]j aproape li'

2.1.1-??"), cit i un ptit

heorghe. Fecrasî. Descrii

1
:

Filtrai, cod. Mon. 554). i:

disL-uiit iionf. Facrusi, co

irha ap.il Utspie

Kuparii.caredq



I Eipunem pe scun «1

pe Paianta învins, dar fiind un itm fin. discret, nu i-a manifestai prin nimic

aceasta prere i n-a lsat pe nici unu! din asistena sa sini manifeste.

puina consolare a adus antipalamililot. Palama insa ncaca ca Imparului ar

li considetat pe Grepiru invinaatut i ia i-ar fi dat dreptate i aduce ca

dnvada faptul ci i du (iii ana discuie i-au iniiliut nk-ienis. iar tind, peste

puin timp, a plecai la s.iJH-.ruc. im [i:l rut ui 1-a prevzut cu un rescriplin care -l

împotriva descrierii false pe care a puMical-o Grcpira despre aceasta

cin.

a H Saluri

n.s'i.ic.iii tivi înccpuiul celui de-al patrulea an de la umicj din a>ii>ianiim>pj>'

in Salonic, prin se picm t>rie mmmhrie 1354. Cele palm tratate au fosl scrise

CunsiantinDptil a trebuit sa o aiM uadar din vara anului 13Sft inapni.

vutlacuzSpcGreirorucaufi

wlal. Cuvlnlarea de la începi

.ferind '(cnd. Monac. 554, f. HI

„„cm (sud cil., t. IU ti. La animaia im l.[c S.,1u ~. ..- —
K^ul (And.onic IUI a susinu, dreapta credina, da, dup moartea u, s-a

„.irnd valul creiei nalamiie sulerind din partea n aplratu.u sresUmu pe.

. .;„ „" .entnhi IP.O. N". - >' ' !*' *™- l
' Jla 'M " "**""?*

nr. XXXI Palama, citind .ic* insulte.

ii mai Intîi ee c numele i cuvimul') sini

i,.g„ ii arisn'tdjcc. definiiile i împririi



înva iu iile Biwricii. Dur
liluk- însi nat

.ii e mai piCMi.

ai (nulului Dun

i>|iii Dumne/LLi . nunii gul.

legiuirii cu Dumiitvtu. Accuta insJ sini Jmamn ,k-j ti lumea, iar nun
li s-au dat de noi dup ct su existai. Mici Griaorie al Nisci, nici Maxim

j
e Damaschin ((. I



Mc cel Mart in qii-ok. -''

pe Dumnezeu Câi lucrri

ipiuii"'. Acesie UitrSrt li: n

pe Fiul i Sfiniul Duh
Dar, deiurece, dupfl G

laSSTS^tt h«ttW<* El «cea: „Daca ceea ce pOKtta

Fiul fiina a Taialui. cum ar fi firesc in caic

(f. 25.1-255).

Precum Dumnezeu c *i rnnnuda si muda si

linii. Demehircj nu iiccamn Ucsplrlirc.

U repriKul lui Gregoru ca Ii închipuie pe Dumnezeu ca i:

înlru'n Im«HmUN»^ra™T"'enc.gie (I. 258-259).

,i,-.|..iiiii.'.

o grmada
intdepoui



,
iha In necreal, dupâ nul uri- Cu WBU respinge i i» cS :

I iitlcrtrnlaliciraLJtLauliviir 1K1 r). Grqifra ^pu^a ..O Juia cu Sthimli

inifunaihila pe aha ni-împarifl-ihila, pe mH suprui

X pane aplka cuvîmul *

Jin El. El c cu adevarm ,v,wiw.

.

a 1351 (flyz. Hm. XXXIV



inia tu Dumnezeu. Cum zite I

nt/tii înicegom dup sudeii I

Dup Giegoni. fiinii o re

f. 269 r - v; 271 r). Ca lumin:

: aceea i lumin Ut ik-i l doilea''(( 271 v). Duh

Mure; uliniloi.

iui tu r "'" v /a Im hiba eonii ni

mina. Rtindili „ali .ori" (f. 272). Dt

utai, rara începi

în ui primrim n HroT, Pil c In conimu
i 1351 : m, de pe Tal

Cirepm. oupa cc.a sp

1t.7u.1c. ricen«idepimc ci e ,ia (f. 273 v]

iii sa se fata". iadjnie.1: A in



orc ramîlli.cii licaUi.ua si nc-ci uluia SI l'...m ilar,!,- rh rH^H Patriarhul Filotei, ucenicul lui Palama, In ti doua paslonrc a sa (13M-

de Schimhurca la Falii zice ci lirism, i-a artat slava ,a li^o) nu cita er^^H 1 W). luîml prilej de la lulhurarile pnnlu.se de monahul din Lavra Amsului.

ci ciia puieau primi cei prezeni. Dar numai lucrarea lui Dumnezeu se poal^^H Pn.lior Kydone': fratele lui Dimilrie Kydone. cure reluase in scris mral

Daca n-ar fi nici o deosebire Inire fii-ila dumnezeiasca si intre ra/clel^^H laeoh Tricannv egumenul Lnvrei (1 l^l-l-M, ca varli.amii. Ancheut de mi-

cart se împnasei:, alunei liceale din cei ce se împnase se' ar li amipuier-^H impuliiul Nictei in urma acesici pin i îndemnai sa se leiieile de erezie.

Grcgora cu Vurlaam i Aehinilin fneind harul, cîn.l (linia lui Dumiic/cu,^H duelnnci palamite.

M.i.cu..nic. ..Harul vine eurgind in mod nedesprit de la Taial prin Fiul^H w/.v. Acesta refeînd. în ultima sesiune, de la care a lipsii, fu excomunicai.

H iarna în partea ultima a imnului dai împotriva lui Prohor Kydone. jn Arns,

scrierile ucesica ale lui Gregoia (Byz. Hia. XXX-XXXV) au fost com-^H lu ' Prigorie Palama ca a unui sfini. Prohor Kydone -..>

imcMliul loasaf.
"" "

Jn
""
i8L1""'"' tV"" amcePuu dlu""

" '^H
uJal .uraJlv,i, IL , u || ;i|1 mhnn:.! sai IlolSr.We sa fie genera li /al. Patriarhul,

Se pare eâ mai ales în urma ci.rahalcrii lor lemeiniee din partea luill vorbind la pers. .ana iniii in ioni. .pune ca 1-.. .uin.scul pe Palama mea ,n

Palama prin cele palru llaraie auali/alc. Grce.ira a ahjurai trena sa'. j vi.n.ii iii pe
1

,

Griforie Palama este una dintre «ie mai hulite fieuri rasamene din 1 prins' iumie lu.c.c inchls Palama). a ptlznu.il odaiacu mare pompa pe Sf.

|Hi«SSEHScB| .:' .\
' '

. ^§i'-|I\



TRATATUL AL DOILEA DIN TRIADA
ÎNTÎI CONTRA LUI VARLAAM

ÎNTREBAREA A DOUA

-a |tfcetluilS prin fapic t

.
uraic celelalte cile

u iiiniele clinilor i

i prerile sfinilor.



~aeOT- (Rom '. M). «1 feflege a geori |*ol

ilea tratai, al aceluiai, pentru cei ce n dedic <

sihlei. Al doilea din rindul inlii: pentru cei ce vi

supru iur in Isihie nu e fr fulos si

inu mintea Iur inâunlru trupului.

RSPUNSUL AL DOH.KA

i Dumnezeu, câ „voi locui In ci i v

(11 Coi. fi, a,) Cine deci, uvînd ninu
.i liKuiiKc* in el propria sa mime.

oricine se dedica lui Dumnezeu pentru iimtaga viaa, siriei împreun
David cairc Dumneveu. ..h>eiai-. .uleiul meu de Tine Suspinai a t

Doamne, am luai în pini.™ Duhul n
"

icadeu.civorcadcaceicc,!raieseilcpc pjmFnt l£ ,„„». uuin-.ii

lunile ceren, ca pe unele pamimeir Cft. IX). ..,-,. r ,,,„„, ni0 if .' Iteifui ca mmen. nu s » glod.: vren



i primul urgan (rupe*

veghc/e aiipra lor înii in isihie. >;

ului, Dumnezeu in inimile nua-irt i. dai Duhul Sau ce striga: or>(iB Prtniwi

;Ri)m.M. Iri), nu în inimile nuaMie nu vomînlilni tu Duhul? Dac, insfir^it]

JupJ ; Mmiiii! pmleliliu ^i jl j|n ciulilor
.
..imparaua cerurihir. c

"

uuia o simite (Pilde 27. II j. pe ure aLelafi ii numelc, in ull ]i>c, spirilualS

,i divina. Snre aceasia simire uii Prinii îndeamn iieind; „Minica spirl

'

*£l'l™« a micare, dorind itdl micim iowtann.il .h-U pe Um

d-Utnig. in ~,i în ,„ încap mic-k Iu, n .,
gr».. P^*»!*"

siim noi. vreun u.lahoraior care sa lupie prin d.scursur. frumoase sâ jirag.

pe oameni spre ea. Acum insa a gâsil se parc slujilon, daca ensli eum spui

pe cri muli ca c mai bine sai in miniea afara de îrup, in limpul rugaciu



flir -.,«*.IM au îmbriai viaa inailau peste

1

z
«t™ r

;

Kliiiij paclci r

rtoSTUE^ » P»r inlll nulri du- 1

pe* ji'ifl'înâunîru'îrap

S„:";
r puica primi îi

;r; ^"«"up""!1
l

Ve

a ales ni 1
ini dup ..mul di. i. sa-.i mine sau

mm irupului'J

ar a îndemna mai :,k- "" '"''['i ori sil priveasc a supra Im si sai mine 1 I
"

ta

i respiraie mtmca

rc^a^Prfc"

ceva de reprobai.

prin oarecari mei WmWjîMuî 1

tt-Kilaliiperimi ^'^"'t'
luminau: le scap!

pein
a pe Ii

j pentru ca sînl 1
e învai. ILind si

leepâturi a te

1 :

a puii

inel

din junii ei .i sa

lip riguros asupra unei Sîndi,iu

sicee cu ele. vor
j
""ea. fltoacenoeM I

^rnir^ifcad™ !,,'m- 1f,

I

'''',!«;
amiimal w Sniir,

m!;

1 "
^i!™! I 1

gimliri mai anima

cngEUna. Acei
i

:;;;;;

«Miei cb trupul 1
nd. pe cii c cu

i ci ... "dihntndu- ;e duhovniccic
lor, imrcrupo

.uflnc.;!! [înv

pere
ce depinde de 1

iar pe cele cari:
i iu depind cu

,,„

PO.BM. 11 W7.

lepinde. Tuaie aurita vin la L-ei inainlap în isihie Tara jtre.uLa.tt i fara sili,

nlrarea deplina a sufletului in sine e netesai sâ fie îiiuwarail.'i in chip nesilit

le uiaie aceslea. La începtori, insa. nici una dintre actsica nu vine fars

ibnscala. Precum iubirea c rnlovfirâilfi de rbdare, taci iutiirea (oale le

ahdare sa ajungem la iuhire, la iei e ca/u] t aici. La te sa nai adugam i



5tre Dumne/eu: Jauaukit

BIIMnappule)>>iiiit'M[L-j

de I., Tine i
i"(Ps.l3H. M

de Tine, s-a lipii de Tine,

ii plate/ilor senzua'

ina In trup i de ateea devin înlregi trup, iar Duhul I

clI cel mai pol rivii penlru duhillCCDI t3 in ni

apoMOlul /ii.'i- .pin.!,,-

vieii? (R™. 7. IKj.Pceldedtrel

veghol. Dar u

luisalimulcni la noi înine. Da
a pornit

nij.uugA.Mlascl lllarelaDumue,.,

LviUL.hri.iinr,-! ic venirea Lui! Ins

ne/eu. sprijinii du-sl capul pe ge
mi.m-.lv asupia

(II Regi !«,«).

itrlepiri

na hribilor. Di

adic inima lor; !>!:<! lini

îndreapt, a vama ui ui, > resping i ei i indeamr

nUv;.n 1.| 1 .lN. ..acdanuvoia

xi ce îi in la rugciune priv

J l-ijijuuiiisiJu-i pe aceiia ia au sufleiui in b

ric) i Ii hirfesc iSi.st dovedesc i ca i

mei ut bum, na ca unii ce Indrcapii pe cei ce greesc

e, cic sa depaneze de la veghere. Fupia înii .i pe ce

s-o uflvedeaNcâ demna de dispreuil, chiar din felul, pi

liece i pe cel ce a zis: „Legea lai Dumnezeu e In pinleeelc meu",

igaclieDumnejeu:.,Pinleeelemeuvara.suna ca ochiiari cele

e mele ca un zid de arama pe care l-ai înmiii" llsaia, 16. 11); In

în stare sa haijocoreac pe loi citi lnchipuiesc, numesc i adul-

eligibilc,divinei!piriiualc,prinsim(»iluriirupesLi.NuviHcauja

sfintele calapeiesmc i nu voi puica privi nici mcar la umbrele

ia e mare teama ta vdt Irehui sa supune din motivul acesla pe-

ca, ca unii ce nu numai ta w separa ut sfini, ci ii i aiuci cu

loli doar viaa Iui Simeon Noul-Teolog, care e aproape întreaga

,al..r. CunnLi doar pt ieoK.pl ,iLtl

Lyator sigur al adevrului uimim du

le Tnihpl.-fK procsiosul FilaiL-llici, 1

sfenic; peAlanaia!,care a impodchi

reice s-au apucai sâ învee pe alii din vanitaie i din:

OU nu va li niciodat. Deei respinge-i i iu pe a

cu Davtd: „Binecuvîniearii surlele al meu pe Do mi

ii meu, numele cel slînl al Lui" IPs.ll», 1). FSein

arinliloT. asculla-i cum le îndeamn totdeauna sa-i



TRATATUL AL TREILEA DIN TRIADA
|

ÎNTÎI CONTRA LUI VARLAAM
csînd multe cmplicalii, I

Întrebarea a treia
Lpusedeci.Teiuif.inni.

trupului lori-a depana

Al (reilea cuvînl din rindul întîi, ui aceluiai, pentru cei

ce se dedic cu evlavie isihiei. Despre luminii i luminarea

dumnezeiasc, despre fericirea sfial i despre desvîrirea

cea întru Hrisltrs.

RSPUNSUL AL TREILEA

icun.Tcm^a

jieei. Li ii

uv iii pii«.mrL-n Duhului Mim • II1 M.malltdemulimvc. inSialea celor evlavioase . iiiLÎl ].n: Itr-Ull mic adll.1

ea. superioara luminii i pumnii
I ^u'la'lisca^L"'™

.l.Deaicivineiaplu!caa|

TZn",
<-

i'
a "-'R' r(1!ao '

de la unii. i te voi povesti acum 1 1'mîsMKHluadaQs.E laccMaunmesiculgroz iv al dii™

^^r^au^r^n™^ 11 Jiiivi'lal" i'"a towemfc < lin KBW1S o duhlii pulir ciie: H-Jlpîridu 1

icul ca au lipsii de invataiura, nu ^M
1 ilm^i'i'u'saTnain^ ulXm'nt

.i3£Ev

1 ile aproape de minciui a, !n amindo'uâ BBWirue

'adevrului. De accasia i

iha de aderenu i de Impf:i; aiuri chiar pe o

Alena ni] Hi. i ai

L^îa'r'daca

1

dnra Ur a.nln/iiv 11 Llumncwu prin rueaci unc predind astfel dup juvunlS u ne, molii..h.™

asia comrazicere drept semn al 1 njbile f* *l»»n»Wh 1 i nehunul MB», cum insui nuni,



Hui ia. ladnd a lift

DumnraiT (11 Cni. 4, 6). La fel s[w i

ii mii spiruualc (rov vc")rov puiiui) uncie

;ingura i adevîraia CunO» linia' '.

uaga ca pal 3 se

-isa, d i din fi:

i raulii alii.

imina spirituala. Lumi-

aeiiina spic care lind,

.otina. De «o cîn-

rama, pe care marele Dmnisie a numil-o neuima i hui.

lai In sunetul nniOnMl. Iar depirea de sine. o poale rotite

lea Îngerilor, ci i cea omeneasca, devenilâ îngereasca pnr



împnai Jtv^trc, >u|ii.iiire.i^i
i iu Dumnezeu, fi ml

urur IMtii» iijiuyinii'r). tai Yi-ilf mintea Mi; t ipni Cil I

i Riaiiiure de frumuele l se umple tte 5iraiueiri

circa lui Dumnezeu. în atelai fel se umplu, potrivii

unsul de depire. In ele

meneti viu ilumtle/eieli.

i"i. iiw fti4.it ii4i tiiMl num.

Dar de, vale :a prin necalic, lin u

f»f tuifiai,, ^.„,,1 si o vid dnd se învrednicesc de împrtirea indum- H ,[;,,„ hii.1 eu u.tuldtt uniitinia. pe care aeea lamina u p™
nc/i-miarc a Duhului Slinl, tind li cerceteaz nejraii ra/clc desavîri

- alunei ,ad insui vesmintul itidunmc/cirii loi, minieo lor fiind um

e vederi suprafireti i negrauc, umpîîndu-sc de uialâ cunniiniii
ala, de-u lumina mai inalta, nu aa efl vede slinle simlHiluri Bla



Vezi ca acele lumini erau simboluri ale celof ce se peirec acul

turale? Aa spune i Imn cel cu gura i cu cugetare de au

tuvinlele apostolului: ..Dumne/eu. care a zis si lumineze lumii

slava lui Mmse.ee siraluceie In inimile noastre iu ceva în plus; cari prep

a luminai în faa lui Moise. aa a luminai i in inimile noastri '

dermlc zice: ..La incepulul creaiei a zis i s-aHcut lumina; acui

[nsui sa Scut noua lumina"'.

stinâ mediocra, a

-
:.

hilor sensibili; pe atcasia. spiriluaia ca una ce e supusa ochilor sp

lucreaz Inaumrul noslru. Dar nici aceea, dei a aparul In rasprul
a fost simplu sensibila o dala ce slava luminii Uc pe faa lui Moise o
imesc acum sfinii în sullet, cum zice sf. Macarie. Ba, acelai sîînl

imete pe aceea i slava lui Hrislos i o soniieic mai presus de simg
i sa araial sensibil; aceasta o face ciiind. cu un mic adaos, ura

o-iuln. ..I.ir ni ii l'u fa ia di-Miipiriia. oglindim slava Domn
mina spirituala, prefadndu-ne spie acelai chip din slava In slava, aitica

in belugul strlucirii din noi. circ divine sun lumina dumnCi
ii luminoasa- (II Cor. 3, 18. P.C. 34, 5l(i). lai a ce zice i sffniu

Iu Inept îndoiala, c miniea, cînd începe sa lucreze în ca siaruii

mnezeiasca. devine iu lolul translucida (oiujxoijt), încit vede în thi

undent lumina din sine; iar aceasta se intîmpia cînd puterea

mina patimile"'. Ce spune apoi dumnezeiescul Mrim: ..N-ar
|

i omeneasca sa a|urig3 pîna acolo ea si ohiini luminarea uum
ca nu ar alrage-o in sus i nu ar laminau tu razele dumniAtiiii, insai j

irnnczeu"'. lata ce zjce In sfiiii, împreuna cu Vasilecel Mare.vesiitul Nii; \

areie prin studiu i exerciiu, iar tea produsa în noi de harul

se, prin dreptate i milostenie i ca cea dimii o pol obine i cei plini di

imi, dar cea de-a doua o primesc numai cei fjrâ paiimi {axaden), cei

Vi Îneles frate, câ minlea eliberata de paiimi se vede pe sine ca lumina

impui rugciunii i e inconjuraia de lumina dumnezeiasca? Fieîndu-i

ihca asculttoare, auzi acum iari pe Macarie. cel cu numele aa de

.WfU.I i:

e Mctafrasiu

1 spre miurti. (Ps. 12. 4), s.ia: -Trimilc lumina i adevrul Tau; ele

xinduve spre mumele cel srînl al Tau. |Ps.l3. 3). sau: -insemnatu-

I noi lumina feei Talc. (Ps. 4. 7). i oale asemenea acestora-'. A

ni ca un foc nemalerial i netrupesc; dar ce-i aceasla altceva dicii

.;.
i. m v nie i-i lumina; ce

eu, care e dini oi'.. EUaU i depete orice fiina



tiu. Di'Mii- ^^H
ii uie ii conduc pun cuvinte uhiuun. se arurj-i pe o inii In

i, i busnc&H ii: in iu e;i pe cvi ic i adulta, -.pir j i aiva pan»'

prerii u podeaptf

ni iubii de El, dup fainii

«Weicc.jirtjowit™
f»iJi.pr,..,.J.1.^iiMn

fiindc Dumne/ci.

mii i piin puleta

vumplul iu -Ij«i ;>i holul cafeM j-.iit.ji pe Ijij Uri Wiw*

.-.n ce i iretâlur prin «lava. Ca mjii ™ vinot >f i nettecf



.u r..i.s j,

periia slava Domnului ca prin oglinda privind, spre acelai chip ne pretau
din slava in slava, cade la Demnul Duhul» (II Cor, .1, Mi). Cu faa descof

ia, zice, acoperâmmlul: iar Domnul e Duhul» (II Cor. 3, lh). Prin atest

apostolul a aratal limpede cî pe suflet e «czat un acoperâminl de Inluner

iar acum. de la luminarea Duhului, acest aeoperammi a fost smuls de

venirea lui Hrkios"'.

rea Duhului din sufletele celor te cred cu fapta i tu adevrul in Hrislo

prin ele pina la credina si la trebuina luminrii dc-acum. Ei insa, dimp
Iriva, se silesc in im felul sa alragâ la necredina i pe cei ce cred. ha. di

posibil, i pe tei te s-au învrednicii tu mod manifest de hat si au o cu

allfd

niHriMo. ui Urii

Ullnvi

ttjud

; pe el" (I Cor. 2, 15), adic HM fac sa cread spi

supune ralionamenlelor proprii cele ce sint ale Duhului. Cel ce-i Închipuie

ca orice adevr se poale lila prin raionamente i anali/e proprii niti nu
poale cunoate sau crede cele ale omului duhovnicesc; el e om sunelcsc,

„iar omul sufletesc, ort aposului, nu primete cele ale Duiiului, i nici nu
poaie "(1 Cor. Z. 14). Dar atunci cum va face un usKelde om altora cunoscute

i cre/.uie lucruri pe care el Însui nu Ic tunoale i nu le crede?

De aceea cel ce vrea si învee despre vegherea minii {itepi inppuai) fSrt

sa lî ejperimcnlal insui isihia i vegherea aceasta, precum i cele ce se

fnilmpla in cadrul lor in chip duhovnicesc i negrit, lâstndu w sftuit numai
de cugetrile sale proprii i inecreînd sa dovedeasc raional binele care-i

deasupra raiunii, acela a ajuns la ultimul grad de sminteala i a [nnehunit

dc-« hinelea intru înelepciunea sa; taci numai nebun fiind poate pretinde

ui Hristos. Ba pe ling (aptul

olul. Ede lipsa sa se supun acelora ta prin jud

a adevrata chiar i cele ce-i privesc pe ei înii

ir ret iul ei înii sa Judece i si indrepte pe cei

ung la desavirire i sfinen

aci cine nu-i (ace mintea asllel. acela

ii, de micimea proprie, lucru care (o

jnoasle pe sine Însui. Apoi, cine cu



[îiiiiiuiru. ii: despre t ii :i rt- i ier i nk »k: pe ier. duca nu vum tun

iiJev.iiul |hi-.iiit III ek. ruinu' iki ne 'j inipi'dkj -:1 Liiuiif.eiu l.i ki

IJi'jJuirj". I.ii stopul imsuu sini hanurile vimwe promise: Înfierea, în

torau-nia sullelulm i>le aeeca earc vede, alunu iuickpiii «Ir fi depa:

eiinolim;, lui Dumn.vru- Ce Irehunla ,v.ri Je-.i de u eurailinia ,.,

ne apropie lk Dumnezeu'.' i eum « mal piuie afirma ta fara ca

?,«!.s,Lii:.Eumav„,.„!llal,

(luau, R 21. H). rspund in

,'.!,,. ™ o.Bam»«art pe dl p»«0 WK puia* -. 1. j> - •

„,..,,,,3 .i.n, ,,,-jRIIfi: dMi.>p™tBn»TO>» ' I* "MBli

„ m , B.«i i.. ..«., mp»"* P»" ;u " ,:* " PWuw '" 1-"™'
;

,u

''''7''..C 1

'''".'-
f

'l<'''''- :

'

1 -
?''« pe"»-"»-

„„- ..^dSiu.icluimitiKaeDomBejefl peeaielKJllulBul. i»Sii

l„ ,,.. ij-j,il«i«irvr.d.™,uir.^«viil"(lOu Z. 4). Cum HU

aspraH tumnaslfeli

i Sine. In» un itnp nunii™ < "*"'' ** - '" Mj ' "'

J
j'

|h
'^

ll

(0Eaq»a), pe urc o numim leulogic:



Nu le e necunoscut celor iniia |i cine c porum :

mireasa In ochi, privete i ca pentru înlfia oai
povesleir: pe larg auditoriului, format din cei u
splendoarea Lui. Cci precum raza din ochi r

iar i numai pentru vederea de scurta durata a fosl lipsi! de aceia care

a plna atunci învcei fruniai. trebuind i ei sa evadeze în acel

II peste orice îmipârire sensibila i intelectuala, sa nu vad deloc,

a se învrednici de adevSrma vedere i sa ptimeasc în chip neîneles.

u Domnul, vede dar cele duhovniceti
r-un mod mai înalt dccti i-l închipuie

x se silesc sa contrazic pe harbaii duh'

capabil sa pnmeasta puterea Duh dumnezeiesc". Faa de ce

irin cunotine ce K eittga din el,

mimaia Dor nu e nici inwinaiie.

e prin silogisme: nici n-o ctliga i

ie Cel a;

Dionisic 1

. Kd nue J aflare a lui Dumnezeu cu aju arul cauza
JnaloglCI, ca [ace cu o lucrare 3 mintii; ea
prin înltur.. icarei idei, lara ca ea Însi s

Daca unirea a o astfel de
înp

nilor sa voie

Nuc deci umai nlaiurare, sup marc i negaie privirea acea
i Indumncze re.pn Klusâ prin har lui Dumnezeu
dup înltura ca iu uror impre HI, de jos; sau, mai

c e mai mult declt Înlturare, ultima fiind de
ii celei dimii Câi deosebi pe D mnezeu de toate fpturile o

mo ptimire i u n final ind
scimimpla n mai

1 râiUiplinade

aqie

L Toi

taica foarte mullt. Asilel e i

lunurile veacului viitor, vaz

,pS rugciune

ui ei i cu Up

â.tde.icm,;

pi e adinei, au:

Jupa ce face

[onisie, cele dumnezeieti sfinilor
:

. Deci nu e simplu o înlturare a

icârei idei aceasta privire aioiperfecta a lui Dumnezeu si a celor dumne-

ieti, ci o Impinaire de cele dumne/eiqti, avlnd loc dup înialurarea

nintiia, c mai degrab o dare i o luare, dedi o înlturare Cele date i

ate sini Insa negrite. De aceea chiar daci griesc despre ele cei ce le



Ic i analogii- nu pcniru 49

iejpuseallfelcelecelis-i

a, nevrind .1 Îneleag cu

aiifyiavy", sau ia .dup isprJvirta inrri'j;u!i.ii "r;us, ne vom uni cu C

mvalal ea dcpâeie n.aie. ca fund mm presus de ffinLî. Cei c

test sa jirimeasta iama de la tei eeau e<paia[-n. prin astuUar,
i intelcapiâ. inca pm slavi acea lamina dumnezeiasca si ne.

negarea luluror. A se uni îns cu ea si a o vedea nu piu deii
purifitîndu-se prin pitarea pn.aneik.r i Ucdicîiidu-si niimo

:e
h
'.c!une.:

,ca De aceea Prinii de dup marele [".'im

nmiil iede iu Duhul, nu eu mimea. mei eu irupul.

mmei Treimi' sau ca'

„

impui rugciunii lumini

r pe dum ne /c lestul Grigi>rit, ea „rufâcii

i se retoffl* brusc clnd e surprinsa de Iun

o puriiale a minii ptsie eare siralucet



Maca
i
.rin rufjui ine, -i. aj«ns a în aloi, pSirundiMul urnirile „emu
i esu- iu>ij

inia" (140).
Deci , acel lutru prea ,i-]ir,m ipun.

i ia rec intre jisp, e sine, 1 1 vede omul. SJH.I

irpu ile. CM ace e in STB).

în ms, nic ipe.

££JSalun,,, iii carc-l Iu Mii de
,
ci paicea

iii sitsludi.i unii!:

decfiur iu. De no•M IMjicnumi
i mai

|
tren» d; ce nici. ba Ut» 1 dintre stini iidesa\ Ii, JV.;, U I ionii".

»*«)': i desigur iici s cela n-a v3/m ceea cceste cili isieacca hi mi li

L-ii ic fa :;ii:v caiînvaiind

presai Ic minte cu ca. r iiieeeslcdupanatui Ses e cu ade

:' n-ii piui. vedea, nefiind inurliculal, prin puriiuiea desavîrita, In Duh
iu câ ceea ce vede are margini, and deci stahete din vedete >aiiifaiiia
ttlitea spirituala ce i/vurate din ea lol aa de calma ca i din cei ce vei
ind «ade din ea focul aprins al dragosiei fata de Dumneicu. cel ce privete'

ruj L. iei. J.iCi ciiic-j, ducind o viaa lot mai plcuta lui Dumi

tapt nemtrpnire; ci ni

Apoi, ceea ci

i dumnezeu, taci precum provine din suflet viaa t'n trupul neînsufleit, I

i numim i viaa aceasia sunet, dei tim ca c aliteva decit sunetul ca
ni ii i procuri viaa, lot aa provine Tn sufletul purlllor de Dun
lumina de la Dumnezeu care c slluit in el. Ba întrece i aceasta c
taie unirea lui Dumnezeu a loaic cauzatorul cu cei ce se Invrednii
ea. In baza puterii sale suprafireti Dumnezeu râmlne întreg in Sil



cei ce triesc i vâd prin Duhul, caire cei ce-," inlreaba cum se- pome vcd<|
lumina ncvil/wa, Li i acel va,aior do Dumiream, Ilie, a vâ/ut. Ca acela
va/.ulsenairial. o dovedete ciijocul ce i l-apus pe (aa (1 Rc. O. j Vii iH
mrturie vrednica de credula ciuleiul prin care c caracicrvat de i.iu'SBn'ptcuna cu HI In

moi de Dumnezeu.

Iar daca tai Inircha din nou cineva, de ce spunei ca va rsuna ruiMciLuM^Bkc. zicfndi ..Dorm

cutremurul lui Ilie, prin tare sa anuni arata/ca spirituala a lui Diniiric-iBu.lclcDlonisicm
(I Ree. 19. 12). si de pinicielc ie rsuna jl lai Isaia (.'dai car. ar adauuaH
imrehe. ce este cldura care provine din mciVjiiiit. îi var aminti de 'oculfl i, i

care spune acelai Ilie ca e semn al lui Di.miLvcu pin,', ce im s-a «ratai inSînvceilor". Iar

sine ra/a dumnezeiasca i asifel sa poaia araia vztorului pe Lei ncci/uMîndeosebi Ut Hrisn

imr-uncardcfocdlRetf 2. 11); apoi de celalalt proicl ale crui marunijafl
ardeau ca sah puieica locului t accasia pentru ca se tcuse în ei cuvin!*
Domnului ta locul, in sfiril, despre „„ce ai inircha d,n cele ce se peiterj

rspunde In acelai lei. In general vor /ict cane fiecare: Nu au/i omule ufl
.omul a ntiucai pline de -a inge.riloi " (Ps. 77, 21). Ne auzi pt Domnul /.icînM
ca ..va da pe Duhul SiTm celor ce-L. cer ziua i noaptea'- (Le. 1 1. Hj. r.,,M contrarii notri. V.
c deti piinta îngerilor ? Nu lumina dumnezeiasca i mai presus de ceruri ci
care se une.c, dup marele Diuni.sk-, micile fie prin iradiere lie prin prii1 doua a lui H riti»
mirt.' Stralueiiea acta lei lumini peste oameni a pre inc hi puii -o Diimne/el
in cursul celor patruzeci de ani, irimilînd mana din cer. i a implmii-ial

H luiDumncwu. De
celor ce cred tare în El si-i dovedesc credina prin lapie. Iar aceasta estefl

^c^l'dmo^ 1
i:;™'^7

c;

lumina apruta in Tahor sensibila, îl vom întreba mai intîi de socotesc 1
I peenTveJe^i

dumnezeiasca (i, uWayoucn) lumina tt-a strlucit atunci in Tabor peste |

p.o.im*

epistolia sa. a privi, mrirea Lui, fiind

ii (II Petru, I. Ih, ÎS): le va închide apoi

ii cu gura de aur propovaduir.lt cvanche-

dumnczcicscul Dionisic
1 De aceea Vasilc cel Mare

tcelcia. Iar Domnul o numete în Evanghelii imparii



i numai aih. Rspund aceii lalmSciiori siguri ai aparii
hi i noi, inca la ceva: data s-ar 11 Tnlimplal si fie prc/enl pe m

ui Iisus, negrSila, iLcipropiiii;

a propriu' [n rugâciun

ii prerea pe huza tugciarilor 9

si slrâhiciiea lui Dumnezeu, faplura/

Nefiind deti faplura, nu va fi nici sensihilî. in sens propriu. Marele

lacarii; zice: „Cliul se înmartL- MiHirtul cu frica, tu iutiirei ruine, ta ji fiul

iipilor. la Dumnezeu, SlSpinul i Mnnulo sSu, Acela TI primelc ncstiai-

lulu-i greelile i II ImtiracS in vemlmul slavei, ni luminii lui Iirisilrec*. Cre-

ia cslc însi -lava i lumina l-i Hiisits, daca nu ateca pe care veghind a

ir penini Hrisms. dup Hrislos,

lava lui Dumnezeu In ele i peHri

ne, 7. 55-;*} Foaie naie ajunge

ui doar pe Fiul ezind de -a dreapw Lui,
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usu Mfn hip—., rupului sa simt dragostea (fWrJ uepaii-

pe ce

1*1 gîile|ul mc
e umple sud

lauda gu (Ps 62, 6). Cei ce realueazl in urma acele

ea. In Ini se im pariam

ingereasc

;,

di
."

iia. umîiccma deDic.nisica.maGluhiiin lunnoKttutl

Daca, nsfirs t, prinsul tel cura|itor nu se înlîmpla numa in tafta Iu cei

1.3. ei ir.-u i în Irup i in simirea Iru casca - pnihi

pâcaielc cu pielaic ea i semnele h

Duh -rlc upui i
epB îngiia. adic voraveatn ci ucuria. (ruelul

De m iH'i iul in diferite

Cpt rât, pe altele

ini: punarea eu blindeie.

ea [, n,1 d ea CimAriliu

-Faguri" d e mie e pica din hu/el laie mireasa:' (4. 11). Ca i nu primeai
unire, ci i trupul care slra

ghelica spr ele. Cine nu retun.iale a
s nege

harul dai

pemr

Z
"i'.mu'i'i' ,','e

rcccrea cu trupul. Iar dacasa
Ia ia m pe nem, aadar, ca acestea

printr-o s

presus <le reet minlea !e primete m
pcmru in e minica prima, de tare impârtairalu-se
dup pui hip

rac am

W

trupului d Du
Duri e aceslea. la ia motivele pentru care nu-

ling aecstea.

insa, i pe de ea sâ socoteasc drepl

¥ ' !U P<=¥ a l-au paiit i
n.fanaloare si lipsile de Urîenii: i ju-

!T"
A cread i si se acomod

i inicrnreiai necuviincios spusele (

ni ncpipaibilc penlru cei ce nu le

imn li. De aceea n-a chemat Diimn nici mcar pe loi

de frunte. Marele

pags

afnet

i sale inteligibile (nurtij) i de u

nu p reep prin pulerca sufletului rat onal; ci [n fnielesul

ir-un simi care percepe prin aceasta utere, singura apta



sa primeasc puterea Duhului, cu ajutorul creia se poale «dea lumfl
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n-o mai vede fiecare dup msura propriei virtui i a cureniei ce provigfl ^^iCadaV"; "â'pc'Mi"''V|Miir rit jir ,n... .. la Incepji Durr.ne/eu e

slrSIuci drepii ca soarele, nu va depinde de fapiele hune ale fiecruia ca sjBJ^B *)'*->!
a.' "^.J.i.." j -.r . r. >, . pi.a'.ifp-dn,-!, tijpcy.
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'TilîS!
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J^^rt%^i^^îL'Sîîr™î!^HI '

hununle veacului unor. pe care nu numai câ ochii nu le-au vâ/.m i urechea!H ."...'. lijirnivii! 1
-

' ai pjlw : J-
'.«.'^1. j-a/a Huli Ic/.", i.iai. .

^^""li.'u^
BJ nai presus 8e oi unelveOcn 'Ai mielcs ca i.m..r.j. ...

i pMi

J .««Hi -t: 1 a-. . rasfosibu*. pmprlD ifc? DmS.i "»le ac-ie». ; Imi

1 o,iu cu .in, - .. h . lun.i.a ...... dormea «HO i na. presus d. om

i-.'-i hru'i'î'jiTM'ji.o^iJ.jjjVjr ^"x'^
1 L>L,, ' t,lLI1 :tt"[I'ui L-rrjc. prin c^irt au va^u-^HH ... ,^jia i... : mi..- „: ^ inJ a.ne dintre tova1»<nrii Uis, \a, . nun. dar

BJ .< superi»! Hapul '(îi; r-j iiwarrna i3 sur., 1. ^
. nlerm o.pjl. d...J

in sine pe Fiul, ci i din norul ce purta in sine pe Tatl lui Hrislos. De alifcl 1Bj ,puis,p,w iclTparia., oc li.rr.--ia tai Dwuwws -io p.«x f ai
i rupul va fi alunei duhovnicesc, nu psihu. spune apostolul, cci:..SamanS- 1BJ ,'lr'ul nu bl r, , i.srarana sJ -l ipal ai .--la mau i .al .. metil. ,i c nai Înrudii
se irup sufletesc, sculase -va trup duhovnicesc" (i Cor. 15, 44), Iar fiind BJ mal Bpropui* H^wn ... >..1i.iul. daJ julinul vede ne Pumne/fu

strlkico'''id
''

Vi/mii ll " h " V '' '"'""'' v;l
P e"t '

R:
'" mrltl corcspurvaior 1

ne am scama UI avem un suflet intelectual capabil sa slea de sine, taci 11 .-imr.Wij.ii l).imv«j. j, p' vc. ,^...,.,;,„.<n.. 'lupului, ar ir
irupul a,.c.ta jrnsier. murilor i dur. ascunde, cohoaja, face corporal i 1
umai inc iputt suneiul, muiiv pemru care nu cunoatem nici simul inie- 1 :ninle,cuixh, ^i.n
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Deoa FiuIlu'D .idevaral reala de ireala; considerind-o nu ca una ce e mai presus de simire

InsBllL-il i suriei raional i aritlndu-se pe pamUi peuÎrindTniremni'ea

i de tunoaterc, ci ca neexistînd deloc Ba daca pe ling neexperienî i

omeneti, pelrecînd in fiecare credincios prin Impanasirca Duhului Sâuc
Sllm. i devine un , rup tu noi i ne face biserica a (niiegii Dumnczeiri -!

nega existenta ei. ci va declara chiar fantezie diavoleasca strlucirea dumne-
zeiasca, ceea ce spui ea au pit unii i acum. Ultimul pretext ai lor este câ:

dau seama ca adevrul exista înaintea Hinulliii. Daca diavolul, simulînd
trupului Mii, care c n; „„i ..„u,.,,;!,. „.],„ te „.

i m|iarl!lwsi
.

L „ mii nJL]
-

t
.
c

El. aa turn a lummar in Tabor chiar i trupurile învceilor.' Cci munci. adevrat îngerul luminii. îngerul bun. Dar ce lumina vestete acel înger ta

sa fie înger al luminii, data nu pe a lui Dumnezeu, al cui inger i csic? Aadar

;:piopiau i lumina ptrundea prin tichii se.isibiii la suflet, acum Insa. fiin nu sa spus ta liraulcaiâ pe îngerul care e lumina, ci pe îngerul
1

luminii.
ameslecal cu noi i pctrednd Inlru mii. evidenl câ ne luminezi suficiul de Daca îngerul rau ar simula numaitunotina i virtutea, s-ar putea deduce

Nuvi>mvcdi;i,i|i,.,i, mm ita scris. Inui ctre faia pe Cel nevzut, in veacul i virtute. Fiindc însâ acela provoac i o lumina iluzorie, deosebita de

^'tUla Lui,£ i acurn

fl

ptzlnJîn5»^SH5^3i nevzuta de simuri. ( aci mintea fiind naiurrl nemarcriala si, asa zicind. însui tel iau. care, fiind întuneric, simuleaz lumina. Iar lumina cure lumi-
lumina înrudita eu lumina primii i suprema a se imparlâsesic tuturor si
i.oi„„c dc.sl.îcui.i de loale. ia, tensiunea ei integrala spre lumina cea

neaz cu adevrat pe îngeri i pe oameni, asemenea interilor, eslc însui

J.i. .iui, îndemni™ ,. ..', pnscasci fjnins spre Dumnezeu, prin rugciunea
nemate rin 13, neinlrerupia i curata, ajungind astfel la Marea înpTca.ei! si ea cel ce alunga netiina, ci, cum spun sfinii Maxim si Grigoric Teologul,
fiind lurninalâ de prima lumina în chip cuvenit interilor - devine nrin
impanasirc ceea ce este originalul in baza calitii lui de cau,J si „,.

i ca cel ce c slratucirea sufletelor. Ca srrâlucitca aceasta nu e simplu cu-

ea posed:; cieun om .in'.lucirta lui Dumnezeu?
Bine ne-a descoperii loan in Apotalipsâ ea: ..Cele te sini in piatra alba .R uiiii iu nea. /icc cer ii, d i murdare va afla rugciune', spre ea irehuiesâ te

pe care o primete de la Dumnezeu cel ce- va birui nimeni nu le poare
cunoate, larii numai c. [ ce o ia" (2. 17). Nu numai ca eine nu are ase , '

.

nici n-o poare curma. ic. o dacii nu a.eulia cu credina la cei ce vju învred- ''^sssss.rsss^
nicit de ea, socoaic cS niei nu exista Tn general, inlnd vederea cea cu

' Nil, P C. TO, I2Z1
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:ul Maxim? Ascult ce ,icc: „Cel c

numai raiunea lucruriliir inlciui:

Uniic sini cei uire dt

' [N.ll I^C'ilSL^ CI

n vtuer.

si. învinisc în lumea uceasia i a camr uimii inia " ^-"^ >' i n

c

1 1 c
F

n i L

i

legile Duhului "'. Da< s*

imnSriaircu ^etoi™) i



I iari lei pe el: „Chipul de forma dumncHitasu

1, aa jicind. In interior, va da alunti i trupului

ciasca i cereasca"
1

. Sau: „lmpacindu-se Dumi

.

Siapînii In întregime de aceasta dragoste începe sa-i controleze i

prin vreuna la o împreunare (n«*ow) cu Dumnezeu Fetele diniîi k

uiu afla de la cei cu experiena ca stol cu lotul iraionale; dinire cele '

levedet

i cugeta rea dei sini

inlelepele la ceea ce a spus apostolul, ca „omul sufletesc nu primete cele

ce sint ale Duhului" (I Cor. 2, 14), caut o viaa mai presus de acestea, tu

aceeai lumini d umne/c iasca.' Lin-: '.c aceea a numii i Vinile cel Mare ^M z.ice; „Chiar daci se ridica mintea deasupra vedem trupeii, toi nu privete

lumina de la Schimriurea la Fata a Domnului pe Tabor, preludiu ti «lavei H1 inca locul lui Dumne/eu, ea poate ci esie fncâ la cunoaterea noiunilor,

1 ni pure. lot e deparie de Dumnezeu"'. Iar de la marele Dionisie i Masim

lumina dumnezeiasca printr-o pielita transparenta, luminînd celor ee aveau H
siri lucitor pe Tiir.ui ia -a puaia li cuprinsa i de ochii trupului, a losi vj/ut* H1 împreuna cu cele ce sini mai presus de ea" Siaccasiao cautâce-i mai adine

1 in noi: fiina cea singura perfecta, una si neamestecata cu ocva din ale

1 noastre. Fiina care fiind forma formelor determina i unifica dezvoltrile

in strlucire'.1 De neam învrednici i noi ea aceia sa privim cu fala descope- H
rila ca într-o oglinda slava Domnului! La Juriul j aceasta inimoasa asfînlu- H1 trarc i destindere ua reptilele. Câci dei mintea noastr coboar la viaa

lui amintii (Macaric) si ne ataam i mii. cei credincioi, tu aieeai dorina, H 1 multilaterala prin aceste dezvoltri, minindu si lucrurile spre ionic, imui

Dar alunei lumina tea mare venind la noi in imn - a araial celor curii. H1 dispune i Ue-o operaiune mai inalta prin care lucreaz insai i in sine, ea

strlucind din Irupul Sau. Daca vrei sa afli cum se arata acum celor curii H 1 una Ca poale rlmîne i iii sine dup te se impune In planul multilateral.

i cum poate fi vzuta, înva de la cei ce o vad. De la aceia am aliat i eu i H
1 cu mult mai înalta deeît aceea dej cnmiuct- cilul, i aceasta nu numai dup
1 ce se coboar de pe cal, ci i pe cal i în trsura fiind ar pulea-o acliva în

1 prin natura ei cu timpul i fiind tirlia In cunotinele de lorma trupeasca i

dorete în chip suprafiresc pe Dumnezeu si unirea supra-lurneasc cu El. 1 In relaiile multilaterale i greu de iniaurat din aceasta viaa. Dedicindu-se

J Ih.n™. 't\G.j.»5D.;P.tî.W.liT4C.
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prin xvhmj lu.ir.ire ilfii;,,!ridu-.v iv .ir»:, <e imîJiieie lu Duiiiii^

parasei? rau pMi.iava si alerte pe tea monahala «i sinfuraiiti t

sa peiresta in ruinele i.ihiuj neluerind >i neiulhuisi) ,(,- triji. IH-.i

relaie. In aasi fel de viaa (iesfidnuu-sj suflului, pt- t'il [isihii

Ka.iiurj impure. dedun nimic., ruganunii neimrcruple caire Du
lu,anaunurcuniuine;.air>pi

nepain

..llJiMii. -ieeslînn

ui Ji.-4.Fl -i.l.Airul d^dlkl.'l I":

uimim pina la rrup, i mea irup al mi.riii i umane a crutii (Filip. 2. Si u
o lulaiur,- A.iperamimul iniuneriLulu. .iwiai puMe. suflci in urma eader.

Te
...rnili.i

dupâ vili i pe alii: iei te penlru oi na vudqi lumina declarai ea Dumnezei

: ..Unii se umilesc pe ci inii din prieir



îneli d te în I . L-im! v.

desâviriii, Insa, din]

(lupa Dumnezeu le-

rugaciunii"
1

. Sau cum m
vede. desigur, suileiul elibera! de preocup

«ieti in:-,! citi no vad din cei cu preoc
cumi-it tlm alte clnd îi cerceteaz Dorm
lla Duhului 1 -'.

Sau:,. Celor incepi-iriiiie;i

luptelor; iar «lor desavtrii, mani

nu e spiriliiala (wipwj i procui

sili nelor, supusa i ascullâloare lui Dumneze i spre a Tinde si acîliga

ma rugciunii druita de

masa i adevrata ;i inaia

laturilor prinilor? Adaug sa cldeasc

Nu darîms temeliile pe motiv ca nu sin (nea ridicaie zidui

trpl zidurile pe Bot»

tpei ia/a ca împria icaungraunle

nit de mare i copleete

ilBf cerului. Dar iind sa judece far9 sa dis-

3, sini împiedica

,-lcs lor frailor. In™indui farâ ruine dreptul ie juJetiili! .'t ! ui Dumnc-

elini, care sini admirai pentru inelepciunea tor, c mai desâvlrita si mai
/cu. pe unu! ii dec

plcuta lui Dumnezeu deci! a tuturor sfinilor. Fiindc apoi i unora dintre I
începtori le lumineaz cileodota aeeasia lumina, clar mai obscur, precum, H
invers, i la cei dcsâvîrii se manifesta fructele smereniei, dar altfel dciît la HHtliuiartRum. 14,

începtori, de aceea atluuga lot acelai; ..Cele mici la cei desâviriii, nu sint H
mici; iar cele mari la cei mici nu sini. cu orice pre, desaviriic"'. Ca i H 1 Cel ce nu crede

daca asculi pe admirabilul Diadoch: ..Harul, zice acesta, obinuiete la 1
început sa scalde suficlul in lumina proprie, puternic simiia; iar pe la H
mijlocul luptelor produce în chip netiut fructe"

1

. n caci Duhul Slînl, (Iapa

gritorul în duh Nil, împreuna ptimind de slbiciunea noastr, nevi/ilea/i 1
chiar cînd sintem necuraii; i de ana numai mintea rugimtu-ise iubitoare 1
inlra în ea i alunga toata falanga de cugetri i ginduri ce o înconjoar-'.
Iar sfintul Macarie (jeg „Dumnezeu liind bun asculta eu multa iubire de 1
oameni cererile celor ce se roag. Cel ce se si leie spre rugâciunc, chiar de 11 oa^^Eml
nu arata faa de eelclaile virtui aceeai rivnâ, lotui e cercetat uneori de

1 ntingliereasili.mil
lui ctre Dumnezeu. De celelalte bunuri tnsa rimine lipsii. Trebuie deci sa 1
nu Tic nepstor faa de ceklalie. ci sa-i fac inima, care se opune sforrilor

lEnîSA 1 Aceasta luminare

j/aS!»»»; 1 spun înii se cun

'P.G.79, HBOC.
: kmnmmâ,rx
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precedai, pe de alia l.i prisosina nesflrila a iubirii de

îe'cM.sirig.l. plingiad. cu isaia. „Vai niie.cS necurat fiind

nnd, am vzut cu ochii mei pe Domnul Savaot" (Îs. 6, 5)

înmulete curia creia Domnul harului îi druiete

:rii a vSzul mitlgiieiea; iar curenia inimii a primii luminarea"
1
,

primi deci numai inima curaia; toate cele ce se

wc Dumnezeu, le primete t inima necuraia.



niiTntIc cineva ai nuclcgin APOLOGIE MAI EXTINSA

wi: vudea (n: numne/eu" (Ml. 5, H|. Cur

i-urSiii? Rinea /îs aadar aub ian- a li im'

în rare se arat c nutrind sfinii darul îndumnezeii ir

al Duhului, pe care îl depete Dumnezeu dup fiin,

nu numai îndumnezeire nefculâ {nyi i'/mr ditmiiv),

ti i dumnezeire (iVutijnr) - prin aceasta nu afirm

lini dumnezei. Sau despre lucrrile dumnezeieti

si despre împrtirea de ele-



suri i o singura fiina, te imparle firi parii i lira împreala (a/it/*

'VE/varw/t) i in Jmu.Llo iuc.Sri [furie lucra marc) ..Se înmulete U
«ii./iceduni(ic'/t i™iilM,ivini,piinvoiniaieferii.iarelaric(.-arL-]ui;r

produce ciiMcncle. multip!iclndu-le prin emanaiile provideniali

dup api-Miil, „Unuia prin Duhul se da tuvlmul înelepciunii, iar

lamflduirilor Intru acelai Duh"' l Cor. 12. *-<>). Dar. dei. dup Diuni

bine (i, , lyaflojlpmTii npaoAor 1, unitatea dumnezeii

mod sup raunilar (vnrptjvtotjtv

file de vi,ni datatoare, cele de înclepciune faciioare

dcus,
: rvs ale ninclâcaiourc.ca

K Duhul nan panieipai in nici

:

jnfel.dccildoarînm

u la loalc în baza liunavoinei i inhirii Sale

Daca deci ..ne silim i ncii. c o marele Dicinisie, sa

«ieti i vinlcle noastre, aa ci

i se i d sting acelea"', irehuie

lp.lSla.sg| sau persoana la Dumn cicu. dei unul csicD
Inu-o sir gura hm;;, i Tn [rei i poslasuri. La fel alic,

emanaiui saujuerana am voi»a la frunnatu. dzji

aim dai piecum tfnd îl numeti vuitor, îl arai ca are «vinii, tot

ndu-L lucrator, ti indici ca avind lucrare. i daca zice cineva ca

al cuvînluliii /umwor. Cci e cu nepulinia sa lucreze lipii de

urala lucratoare Uyaytia.), precum ecu neputina si «iste fiii

cirul au/im pe Fiul ca zice: „Eu i Tatii una slntem", nu

csiecâm iposiasurile, ei ne gîndim la uniiatea fiinei i la faptul ca Fiul

parisele sinul printesc- iim doar ci una ele dinu. cea mai inamic

veacuri, sfini i Închinata de uni i ci Dumnezeu edupi fnmi n.-inJi

mpanita, iar uupa iposiasuri Treime - lut aa tfnd zicem a fiina si

i in iljliii
inia islnl

;r fJoyov), n

,a nint, in Tatii. Ba cine cugeia drept n-ar primi aici nici termenul 4c

icter, ci numai numirile (de Tata i Fiu - n.ir .), caei divinul dup fiina

ncik'icrmin.Lhil .intraii i fiina i lucrarea * deosebesc în oarecare fel,

^â'insa™ n'tru aceasta Aa «rit undeva i Vasile cel Mare. Iar îneleptul

.ele dumnezeieti, Ci.il, zice limpede: „De liina dumnezeiasca [ine sa

i uneori spunem ea sini acelai lueru. nu o spunem fiindc at fi lot una

a ce indici cele doui nume, ci. pe llnga faptul ca au acelai caracter divin

n-ur fum nc-.tftin

intreg slrtns în Sine i nepirasindu-Sc pe Sine n.ciodala prin emanaie

ii.-iarc, e inireg si singur in toate, ca cel neimparil In cete împrite.

Daci tiina i mintea sini acelai lucru, dei minlea eiisli vinul

Inainic, iar mai pe urma devine lucrare i are, ca ceva doblndil, puicre

HM
ispre

IV
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.a este o slava a lui

I .Tlwl,

îmi t^-n«)iiiu ctiigBic". i iari: „Suprimind ™
foniaia. nu va mai li nici Dumnezeu, nici

limpede ra ateiti cei ce ne acuz pe noi
meatt i fi. or ,„ la lucrare» dumnezeiasc,

[

bieii i însui

l.iuj v.„n,> oiinr.lt. re» dumnezeiasc si tea omeneasca, doua lucrriiiHMasioi numind acenaturale, cta e<n>A-«u«l i tea ..meneasc, doua libere nrbiiie, lv! Uum-l
ne«-ie«c u tri i.«n«. in:,:.

r
,lltoei cunoatere dumnezeiasca i urne-

1

li" Tumina am* Inc
1 Si, ..ii uc.i m-us.rile oiiurale, naiuri, precum nici despre celei ^M Ai pulea alia, ce

ip.BU.ui MaLOiugSm Iwrr^ e din fiina, dar nu , mnla din^ucrare; 1Knscmnale^.i,'

;T,,l7'.','^e l utraMle\ln'.'To V
iUh"S' a ^ *" {""""ia""" ™*1

uuDumne,euo,c
C

tehnica cm stol nule, ou numai cele de sub limp. ci i cele de sub veac; 1

dubindu de Dubul", zice Atanasie cel Mare. i jurai: Jj Dumnezeu numi- 1
nle: cel ce este. Dumnezeu, cel mai presus de fire, tel nemrginit si ,,'le ][1 DunB] S|în| srn1 masemntoare, sini termeni ce eiprimS unele din cele in legtura cu IEI ele 1
nu indica n.mit Jin cele te se refera la fiina

S j |a natura Lui"S airintim apoi ca dupifiinia Dumnezeu esienelmpanasibil; dup barul 11 Tcu\cM^nedemetindumnezeiuir insS i dupâ lucrare, are se numete i slava tui Duumc/eu
se împrtete i se arata celor vrednici. Iar daca ar tndrâzni cineva sa 1 1 dumnezeu Ui fpun

cel vrednic se Tace fiu al luminii, se împrtete de slava venica, sa,.' in a» 1 1 m^McrcMfciwa

'""""

a cugeta mcar câ Dumnezeu i sfinii vnr .ivea inlutii

I lucrare, o spune inlelepiul în cele dumnezeieti.

a indumnezeire (fl.mniv). Cci vor Slrâluti si drepii

I [ja munte, artîndu-se ca ali sori prin impari Iu=.u

iaca Sabelie care a ales i a i lin Sf

nil In trei ip.»

1)1»

nici f

,,
:

•: In lele ut ins.

IimJ HriM

îelegiuii printre ii rcpitreJinn lii. CScf i

ledn

.peUnul-Nas.

sebii de El. I

:u! i pe Dul

ir acetia fa '"le-

,U.,:i

de una cu li ain
subzist de sine. Acela sp ci Ta

; jco le de orice realilate. refe riitdi i-sc la

rt. Cd dup dumnezeiescul Maiim i toi ceilal,i

icterizeazJ fiecare natura; lucrarea necreata arata



x se cu^eia in Icgâiur;

. rspundem nebUDilfl

dup fiinia, dar

n pe car.: .copiii

i din lucrrile i impâriamk Lui li tinia ici te se impartâcsi

.e imparLaeasca de EL Du unde ar li doar sfinii ici muli dud

cxisicna. aa nu e nici GrS piliere nalu/aia-

IjjMU i d t cisiema. ca.i ,,-e.j cc-i iar puici

icauslenl". Deci cmc departe Hma i naierta, pe ca

mpriu.DacS ai ccitci.iinsuiiile fiecreia d,n

la supun stâri si faze c, mi rad ici orii i arc dcivschirl

ari din Sf. Scriptura c

Sale . Dc.pre imparspe,

isire, ca daca suferim



ajla e râiaduiis de Hiisius sracilor pe care ii fericete. Auz
;lepru] in cele dumnezeieti, Maiim. zieind: „Esi« un lucru mai p
cu ii, împria lui Dumnezeu. Cci nu e permis sa fie întrecuta dt

de ani împria lui Hrislus". AceaMa credem ca este moslcnir

ituiti creia în alia paric !i zice „transmiterea prin har a celor c

I .Ini : ,hl[U[i

sfinenia lui Dumnc
,i se impilrt!

mijlocul

jreface i dup culoare i dup lucrate In foc. la fel sfintele put.

irm comuniunea cu Cel sftnt prin natura, sfinenia impregnaiâ î

asul lor i amestecata cu natura lnr. Deosebirea intre eic i Duhul SfHj

,î Duliul Siîm ,110 sfinenie prin nalura. iar ele se sfinesc prin pari

* privet

e lucrri nu eslc de sine suhsistenla. De aceea sfint

nclncepatona si nemarginilca i cele asemenea sîr.t

i din veci, cei ce spun ea Dumnezeu dup flinta ni

Se ivete întrebarea: oare altceva este dumnezeir.

piraia i iari ahecva sfinenia? Da, altceva este c

lucrrile unui singur Dumnezeu. Cine zice ca din prici

celor trei iposusuri. Dar nici cele ce se deosebesc la

impart In mod neîmparil si sint uni ie imparindu-se. Dar luluror aceV^^
lucrri le sta deasupra Dumnezeu dup fiina; pe de-o parte, ca unu! te di

deoarece dup Fiina e nelmpartaibil. iar dup lucrri se împrtete. R^^
lingi aceasta, deoarece du pi fiina e cu imul nelnele
Îneles in oarecare fel; „noi, zice. din lucrrile Lui spune

.ii inamic tic LicolKi imdiciN

u; l!e fiina Lui rcucrcdeir nsfiril.l I lucrrile lui Dumnezeu dini



urca i..«-uri surdine], loaic circ Ic înira Aianasic cel Mare
ra în jurul lui Dumnezeu. „Sa nu-mi ne mic. zice acela, a

indii la Duhul; cci nici sfinenia, nici nestritâciunca, nici
a. jwrare ii numim i pulerc, si

linginelu-lecUr. „Sa «

duna specie. Or, unde se alia ai

Dar ii va respinge acelai Llamasi



i rSrt de-ncepul o astfel
i

naiuni si fiina necreata duca n-ar avea lucrrile naiurulc si fiiimal,- ivuejicl ., ,

ceva din teta ce cmc El, ci din cele din jurul Lui), sînl mai [tu ca Duhul
tuni a arâlat i Vasilc tel Marc puin mai înainte; ca Duhul care dup fiirilH
e neexprimabil i neucciir.il. Dar .ti auwi i pe venerabilul Maxim spunlnfl
ta ..cmc un lucru mai presus de veacuri: imparaiia lui Hrislos; iar aceasfl
credem ca este motenirea celor ce se mim .ioc". i mi acela spune, in ahS
parte, ca g cei ce se vor învrednici de acest har, vor fi mai presus de toanS
veacurile, timpurile si locurile, daca însui Dumnezeu este motenirefl

nezeu
'
Dcsi£ur efl nu. Ci harul indumnezeiior i Împria dumnezciaseSl .!

lucrarea Lui naturala, deturgînd natural din Dumnezeu i fiind nciiesparM1 prl

neraii i neim parta inii:
1 Afla i Tnva aceasta de la dumnezeiescul Grijii- 1

Nisel: ..Daca judeca Iile Lui. zice. nu se pol scruta i caile Lui nu se pol

i fgduina bunurilor Întrece orice închipuire a cuzeiarii. cu cit mai

nu va Întrece Dumnezeu cele cugclaic in jurul Lui, fiind cu iotul

ale? Dar ialâ ca i acestea sini araiate a fi în jurul lui Dumnezeu; în

ii ca Dumnezeu c mai sus i mai inall i deii ele?

it în 'jurul ei nalural din veci se i cugcis oarecum, se i numesc, se ,1

Milcsc i mntencs, de cei ::,,.„.:,:, ,«-!,-.,«; pe Dumncvcu. Si

deci împria lui Dumnezeu cmc rara începui si necreaia. tara începui

:rcai csle i darul îndumnczciiiir. De aceea Dîonisie cel Mare l-a numii

aceasta ua-numiia dumnezeire (ia una ce e principiul dumnezeirii i
i|.iul binelui); c dincolo ca cel ce e mal presus de orice principul

ir™.
/mai

ZZ^
r
;,;

;;'
lotrii, chiuir™;v;

a sa nu fie

/ompin ? Vasilc cel

urc mâs >iir,ce.
1 „Duhu csi,- in r.„ea dar. ,1 lui Dumncvcu

. insa ca dar

da-. ca ci ceea a -i unit n c.!,-si.:lr! t, fiind Uc aceeai fire sau fiind pulcre

.nupOii"""*
22«



ce-i superior in calilale de tauza. Doar i Fiul esle de aceeai ciiuie cu^M
care e mai mare in caliiaie de cauza. Cine face liua durul indumncuM

cu Cel ce-l da? Dar Duhul intîerii. cau/a lihcnaii. care insnria dumneaH
unde vrea, nu e Iot aiiia cu: darul indumnezeitor. dumnezeirea, prinetH
dumnezcirn, pricipiul bunaiaii. princip >d anine/nrn' Ceea cc a n^M
acela (Diunisie) principiu, a numii aee.sia (Vasile) cauza.

Dar aseulia cele ce urmeaz: „De aceea uni slinlii in care locuie^H
singura dumnezeire i o singura domni. v.,r ti biserici ale lui Dumne^B

nu sini, din cur/a ace.isi:,, doua lumini i dui >.irî. rol aa e dumnezeireH

nirc ii daruie-ic de la muc ncliind, prin jeeasu. doufl dumncveiri. La ^H

daruiloruL Cum ar li deci darul creaiura. fr a IT i Dumnezeu cel iH

harul procurai sini Duhul SIînl. precum am au/it. Nu e permis d^H
dispreul niti pe unul nici pe allul, nici a imparii pe acelai Duh în crej^H

iura numeie harul Duhului cind apa ciml !,«. ia -s .,•.,>. iV.icesie mimjH
nu sini numiri ale liinei, ci ale lucrrii". Deci Duhul dup fiinlH

i dumnezeire 11 principiu al dumnezeini i îndumnezeirc <c™, . vYopjM

slalornidl durahil lntr-0 idenlilaie nemicaia. - dup aceasla DuhulH
îmnariascic celor vrednici Acciia deci, eare admit o dumnezeire- si ^|
principiu al dumnezeirii creat i nccrcaL sini cei ce taie pe Duhul în dl^H
ne/eiri ntcgalc i direei opuse Acetia sini cei uire susin doi dumnczeiM
sens propriu i ead în boala diiei.smului.

>uj dumnezei.! srra.nc una de alia i asemenea celor cuprini de amcldi,

Med ca nu ei sini cei ce devia/a, ci cei ce stau drepi i larc,

ara neîneles in cei vrednic' a.izi-1 caras, pe Aicopagiiul spunind efl

cel indumnezeii prin har, afara dcidcmilalca d u paji iiil a. Deosebirea

iiare ale Duhului, nu se impariacse i de fiina. Ba cine poale incapea si

Bnumc, printr-o puicre duhovniceasca i ncgraiia; dar n -au va zul-o întreaga,

uprinde cei ce priveau pe munte. Inirucii deci nu se vede mireaga. nu c

cpala- iar inirucii e trimisa dc-acuio, e necrealC; in slîril, înlrucîl e ra/a

l/eirii irupele". Jar din plinirea Lui, spune ucenicul iubii, noi toii am luai"

iol. 2, % Ev. loan, 1, 16). Acela deci a incapul in El loail fiina si lucrarea,

l»oi insa numai lucrarea, i aceasia nu inireaga, cum am allal puin mai

lir. huie sa admiia, vai, cei ce declara harul indumne/eitor al Duhului creat.

1 M cum nu c necreat ceea ce se vars din Duhul, afara doar daca nu e i Duhul

!'""""" D""'"" U"" d """ a"°"'



-acreai". Iar printele Oui 3 de Ai, reraiele:„NuDun
ifS*". lata mari urii eâ harul

w va fi , pe de alia pane. '"^™
-au împnai! de ea

iul lui Dumnezeu? i sa a

i;i,u;l. pe care a uns-o pri

de care inel c supraordun

avei, d
.1! Dlilll

de Impariai rea cm

- COrCSp

2SSS5&12ESH
al superioritii i i

nu ne. Cci se impar
ipartaihil i se Impute : i chip

i
idmplrTii. Ca sa f,

diorul (doar orice nalcrc face pe ce

este nscut din imp, irup esle fi ce

plate îi primesc numele nu de la Ins

.
„Dupâ harul lui Dumnez,

ce ii îndreapt primea min|ii spre ele. vcir cinsli un Dumnezi

l'incercdin.iuj. un pe cei te -o împ.iri.Wsc de ele ;i lucrea/a

rmpanairc conform eu ele, dumnezei dup har, am începui i fara sfirJ

Aa spune inl.clepiul in tclc damm-zc-icsii Maxim, in multe locui

cuvinie. „Nu pem.u natura creaia pe care o au, zice b.o. odi.
au începui i pm slîrsi existena lor (se numesc dumnezei — n.ir.). ci penfl

îuLsieniul Dumnezeu; cci modelînd
-if fara începui i nemuritoare ale h
duna har dinTaiai prin Fiul In Duh i avlnd ncalieraia

,

pun

.inpurâ o credem Dumnezeu. Nu e peniru c
,u-si are csisienm de nicieri, e, ea in.-a.si este .

le a'ccasla vorbesc ci, eaie csie celalalt Dumne;

:iislena? lata-i deci pe oamenii acetia cum af

ii
nepolrivile cu adevrul.

Cum ar fi apoi simii neereali i ffirfl de lina

mai presus de fiina.' Daca prin faptul ca ea esl

l3 .e im p;lnete Jupa fiina, va trend sa *

vazui-o sfinii, ci slava", iar Vasjle cel Mine »rsieyc: „Noi din lucrrile

spunem ca cunoatem pe Dumnezeul ncwiru. de fiina nu preiindem cs



prod.is.il. darea se impartâtie
CosmraaJ uttVENri inteligibil

înelepciunea (Sofia) tui D»moc

ie nu ( fptura, ci pui,

lor îndumnezeii fiind

xit" P"*l»™ prin tn

r spuse.

«I'elii'el'-'ptiuoca.ciitîlpriveicviaia.bunaiatcj,

- i au un inurpui, iar .„-tio care se comunica p,in
le i fara inceput, fiind lucrri dumne/cirii vciiiicc
:7eu teJ din veci alotpulcrnic i de sine cuiMcm i

ui neîmpJn;1
.

;

.ihiJs

rire. Cele care au

c, prin pat. ici parc

participa ia exislcna nan Insl. 1

islemei sale. Dun

timp. Fara Începui n loata v

irnpaitaest cil i cele de

ui tiu ni ne/c a si depii ilc ea. afirma din (iumneft-f Lim.r



anowMKaj ei ca pasajele di ale sini amemices le tiutului amimi, r- . 1 •

ei au cnile in a
Ue biserici ale lui Dumnezeu si in
ire sint scrise acesiea. De uceea ner•***££
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In orice caz, nimeni nu se va indigna ui noi care ne silim sa apflram pe

irinle uupa pulcre. F. drept ca a numii lucrrile lui Dumnezeu lucruri lari

.-ncepul. i hinc Ie-a numit. Doar i luminatorul Damasohin spuno: „Se

jmeie i lucru! (va rwpw/io) lucrare, precum i lucrarea, lucru'. Iar

ivinml afact (jtoioa.). daca ai «toc ia miolot.io.io. [-:» i.il.i iuirehiiimai



™«^L* p"-^^-to^^m
^^"'"^ ,,

"^ |,

^l^Kni pe care o are fara de început sintur Cel ce le flit? pe loalc mai înainter ce ne lac Este deci preliinla din care a dai Domnul i lui David. I.mii

prea înalt datoria noastr , de la El «'"l rtofuC m.as'tXp^ru'intîM^Hui Dumnezeu? Dar preliina lui Dumnezeu iu privire l;i un lucru csie.dupa

^Hharclc Vasile. cei drept. Ura de începui, nu insa si fari de sfiiii. Vezi in

din Biserica nu sini corecte (..oyviir,.) si aceasta do unul care a vcni^H
^Biic hlaslemii risca sa se rostogoleasc urmaii lui Varlaara?

"«S'î.?iS5r^Kss«t,™*,s^H
B.n^^r^p^î'^V.rlal""';','" '

'
iiu'iic rt e uiXm'

fiin(anuccu toiul identica cu lucrareaRecreat 'afli si"*!

c

^l"

"" "^ '

^^1^^|
,„ri M „'

t. r,ii,u cea supraliiniala a lui Dumnezeu sau c creatura. Sfinii zic

tind liic. tind aii. unui nd ci nu -ini lume mesie nuiiic' ci In -rar- a i^H ikiic prin natura in jurul lui Dumnezeu v i!ci:e;:li.' ca unele ce nu sini fiine,

^Tn.^"^ ^M u lucrri ale lui Dumnezeu; de aceea, /ic, Dumnezeu le depatsie dup
^M Innia, inirucît El c mai presus de nume, lai ele primesc nume. El e cauza,

nuircle spre viaa veiruca", ia, în «lajarte: ,',M « crede" mi^TjfS
apa vie vor curge d,n pînle.elc lui', adaug „Aceasta a zis-o despre Duhfl
pe care avea sâ-l primeasc cei ce vor c,e,lc in el; cci nu era inia Duh Sfinfl
fiindc nu se mrise înta lisus" (Ev. loan 4, 14; 7, 3H-39). Te va sâ ,S

David: „Facutum, Ml Dunttwa u loc (Kr refi^. ta"^«pV"™o 1'vejjl

nuemn'ia" u
*
ntr,"" ;

'
" '^ ''' '""'"" ""'''' "" ''"" D '' 1"11 S ''"'>'*W

EcSSHEHEîsHSS'SH
1 "ura^hmuVncw^

iceea a spus ci harul e nccreai Noi vom -pune ci chiar daca aa ar fi fosl,

H fiina lui Dumiic/.eu cci orice perilraza.curn însui numele ei marturistsic

ce num^e ha^aMuiD.™ neve u
',' mi piiil r;i4^ insusi Du^ne^'evkl^!

1 ca îl numete aa, prin perifraz, pe Dumnezeu cel cunoscut In trei iposla-

aciunii ei. cale lara de început i nefot-atf l"dTre«„73 m^^IîI^S
1 Tn

â

Muî"CradM e^lua' A "nd TÎlimi/aceTasi fcTdcTcip™"^

Ihlre pmrqi, iar pe David câina 'l-a pai™" Dur'i de aici se dedu™ "cSl Jt

u''ma7ii''lu

,

i'varfaamR^ImDM Sfin, e harul cel
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loale Ic i împle Jupa fiina).

împna
leci. sfii

Dar i
rpuieafi

ip luinic. CKa nu va»tm inir

indu-le pe amindoua faa în faa. la o lupta

unduind sigurana amindu-

ihsurUuai. Ca u

instiic. Rindea
|

-ineur de ruine, iar cel care

dup fuga celui Uimii, i.nk:

lia câ spunind adevrul nu

tiîrfa Sustrâgind unele din

du-le In lol ch'i| ,ul eu eliminri, adausuri si

c.inlorcind spatele ind.iia.n

zeu. prin perifraz, pe Dumnezeu cel închinai in irci iposlasuri Dar .,,.J
nu va spune cu are cvi.ic.ma lui Dumnen-u. Si nu c nici o piedica a nuli

H fruntea trchur'ilor politice i de judectorii generali, ha a vzut si poporulH napuslindu-sc împoirlva lui, încît ahia a fosi reinut de rugciunile unora

har al Fiului prin perifraz pe Fiul i ha, al Duhului pe Duhul. Cad JGrigone cel foarte reolog, scriind Iu] Evagnc, zice: „A fosi trimis Ia noiM
la Talii un duhlu riu, harul inteligibil al Fiului i al Duhului". Iar cu pulM^B care primesc harul (doar c liar i dar indurn ne/ei tor al Duhului), spunind

1 ,i:,:., :.-.;.:.; i Jtlaimind înelesul drept-

comune acesi or raze". Dar nu poale fi numii har din Talii, Fiul sau Duhul
Slînr, cei închinai fiecare în mod special In ipostas. Cei care numesc pe FiJ
i Duhul aslfcl, considera pe acetia ca subzistent! In Tatii, singurul suhziJ

^B nexuri. i disprcluind cateporic el însui cipiesiile Prinilor, ca sa nul iie

^| aliiise servete de n- <i ca ikn masca in atcasia dispreuire, airihuindu-ne-o

tem de sine, ca mle puieri ce sini in El. nesubzi'slenie. Cad, daca dup cil
Tiai este singurul de unde provine harul. Fiul nu va avea acelai har, ai
slfSludre i loale cele ce sini In jurul Lui; ci va li ca o raza, iar Duhul ca o|
ludre i Treimea va consta dinir-unul mare, dinlr-altul mai mare si dinlr-all
ireilea cel mai mare, n:eii ce, dup Grigone Teologul, era scris limpede ini
scrierile lui Apolinarie.

^

Noi la începui num avui nici un cuvini despre teologie. Ci am folosii jusll

consiau in a face teologie în mod special i a scrie despre revelaie aa curnl

H noua. Dare nu ne -a »uyil. cu urechile lui, roslind frumoasa manunsire pe

H ilumnezeiri in Irei iposlasuri perfecte? Dar. cum e i firesc, aceii teologi

H receni nu un aceasia mrturisire de simbol al adevratei credine In Dum-

H nezeu. Ce adic? Nu ne iiu ca recunoteam In Hristos doua naiuri i dou

H voine i lucrri'.' Daca die una din aceslea e omeneasca, evideni ca riminc

H cile una dumnezeiasca. Turn nu einsiim alunei un singur Dumnezeu, noi

1 i apoi nc-am hotczal noi cumva Sn all Dumnezeu, decît aceii noi acu-

H zalori ai notri- i noi botezam i acum in acelai Dumnezeu. Deei sau

24,1
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darul Lui cel marc. sau lo".taTd «Z sin^Dumnel-^A^uH ANTIRETICUL AL CINCILEA
tinsiim doi tiumne/ei i dimii dumne/i in, ciic una a Seotnin din ci. i atingi 1 cnnlra celor scrise de Achindin imputriva luminii harului
am lî Cosi cu dmplalc supui joiici. i a harismelor duhovniceti

: asupra lor nu numai ca asupra unurafl
ix AWiBcnt, ci i a asupra unora . <- zticieniA dojimcli: drcplci crtMiiujH

nc-am propus-.)
1

.

-uie u rcwnim la mminuarta pe ca^B
Capitolele celui dc.il cinale.;» cuvint antitetic

eoni™ Iu, Achmdin

1 /. Achmdtr, e mai «6 la hpfrgf» ca c« ori.1 Bl rrF« «Aft» «Ott*

I '"Tcu!Ze'X'-aleZt Achmdm. cat examinate araiS multipli, ca cel rr le-a

.'. Din pricina înelesului multiplu ol cuvînmlui Dmnnen--u, FiIriniM uneori

,,u u/i™,w, ,i/m.n ou (irj;nr vederea lut Ditmneiea. Aceasta netneletfnd-o

/fcAflnfllt -<* rt&oâpl mi cuvintele Prinilor ridicînd pt unele împotriva

1 " £ 0«™ îi ,/m .™ rr IpM* W mm-ri, cil (urnind cc-u malacii ;w 7»ftiw

r

1 n Crin.-H m«/ «MAuMfM « unei propoziii a '"', tlaH&aâf-M cS bbhSm

1 ,« mri unul dmlrc Bcfia de adevrat Wofeg i ca se opune i poruncilor evan-

1 fi- Adutind doi martori, pr lotin Caira-u- \\" ii pt 1 t Irivont Teologul, pe

I unul ii aduce împotriva sa. iar /« printele Guri} -de-Aur îl i tiîrfele.

1 V. Priveani u'r ir.ir'iii .'Ir'r.fi Iwti'ii v ;',
. t rr .-(jj, si'" im/vfunfl cu

1 O,™™/^ Tahor

1 JO. Din rc/r ce spune uraul st pe Duhul Sfmt d efdpturâ.'
1 lima In rrrfin pane . Ui mulului . in l.lubui Ikv-raurar^-ruulaw^MKO^B

1 trs voina fi fard lucrare, iar jupuirile le line de coeleme cu El



11 Alte enunuri al,

13. Alte enunri al

tetrilmtlccte, iar el propot'iii

....' X resping lumina adevrului? Acetia,

i sa «perieze strlucirea lui Dum ne-

Iii. Despre temerea ,le Dumnezeu, ce esir i cum t<' produci! in cei vndnk^^M1 mila dumne/e iasca, naiimek' lein-n acea lericiis vedere, acetia se strl-

17. înrudi deiprc cele supte duhuri c] sini necreuie. Lmurirea munuri^^M1 duiesesâ demcinsiic-A' c!i nu uetit ninse de felul acesta. Ba nu se aseamn
adusa deAchmthn nepotrivit amira lor. Despre a face si a lucra. 1 numai eu cei iv i-au imors ischii spre un Ir* imuncciis, ei si iu cei cu ochii

1 scoi. Cati precum aceia pipind lunurile fArl sa Ic vad, aseamn lucrul pipai 1

loan Gura de-Aur, dup ce o altereaz. 1 cu difcriic obiecte, inchipuindu i-l acum una acum alia i formindu-i dilc-

19. Eipunereu si lmurirea sigurd a acestei propoziii a lui loan Gurd-d^^M
1 cugetare întunecoasa lumina uiotilumnczeiasca, îi formeaz multe i diferite

2» lardi lmurire despre re înseamn, cui e adresata i de Io cine ivim^H

21. Deniimsirarea din ea :;! !/. r.c<re<!inci*«i v:
, ,<> i

>

,:, rai i,h inttitoar^^U 1 nici nu trec simplu de la patere la alia. cum judeca aceia etic vazuie prin

ha. vai. i pe demoni îi foce Acnindin modulare tde lui Hrisuis i socotete r4^H 1 pipit. ci rosi.si cele mai cunlrLvicaiiiare riâieri. despre aceeai lumina care

..'• Jc promisiunea celor viitoare.

2*. Demonstrarea maipe lan;, ci nu e flinta Duhului Sfint, lucrarea ihuru^^t
Lut.

25. Acnindin mierpreUndrdu cuvimul întreg in ce privete pe Dumnezeu, seH 1 Intorcîndu-i acum mielia spre cei ce triesc duna voia lui Dumnezeu i

nniHI pe sine, vai ce nebunie, mai sui i decil Hrisios. 1 ceicind sa rup din acea viata pe cei ce s-au Înlat la nivelul cerut de

26. Sfinii ime'pri-isafd m <hi/> .iifenr iminiul Inirej la Dumnezeu. In cile II dcsavlrirea lui HristiK. iat ce zice: „Ede observat i aceea a nici un leiiloi

feluri? Propuiitii de-ale lui Acnindin care contrazic limpedepe sfini i imt pline 1 1 recunoscut na atribuit vederea acelei lumini i alltira. chiar daca s-ar înal

1 cineva la suprema contemplare a lui Dumnezeu; teologii au marturisil-o .

27. La Dumnezeu existind o dublii deosebire, cum a fost dovedii de teulop,^H 1 numai penlru dumnezeietii aptstiili, dar i aceb s-au împrtit de ta

tind folosim Inleiturd cu una cumtiuVintreg, nu se cuprinde in el i cealalt. W%
Cele ce se Împrtesc de Dumnezeu, st impdnosesc de lucrarea, nu de fiina II
dumnezeiasca. nu [niaie vedea alifel pe Dumnezeu decil din fpturi, ne el Moise. sau Pavel
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paiimi se ocupa cu ede privitoare la Dumnezeu i inca cu smp de ceanlH
Care dintre cei ce au inut in decursul 1im pul ui sirius l.i dreapta aedima. i I
scornit vreodat asikl do rtciri rine sa mai numii aa .Ic uuraiic de1
nclegiuile tu alte preri la lei de ndcgiuile i lunocind astlel pe ncsimiiw 1

i neeieailnimwi.TjtiTDvi. Casa sevauaiimpeilc prerea lui de acum. i-am

Moise.sauPuvcl celoe s-a inahai pina la al treilea cer, sau chiar mai presus

leasci, - ce poate li altceva decii fiina lui Dumnotu. care mi iese din sine, 1
nu se tnanifc.sia i nu se pnaie veilta nicidecum de nimeni.' Nu se ruineaz 1
nenorocitul nici de istoria evanghelici, nici de cuvintele Domnului. Cad 1
Domnul a prevestii ca unii «ir vedea împria lui Dumnezeu ee va veni 1
ti vjjuia limpede diipj,nrnul veacului acesta de loi tiii veacului viilor. Iar

evanghelistii isiiiri-ese ca nu numai aposlolii au vzut slava aceea ascunsa,

vorheau cu Hrislos i prevesteau moanea Lui pe care ^^ s „ ptimeasc 1

contemplate a lui Dumnezeu, chiar daca ar (i Moise însui; teologii au 1
manuri.stt-o numai peniru dumnezeiciii aposloli, dar i aceia s-au învred- I

..„.„„„„„.„.„„„.„^„„.„„^„„„.„„l

al apostolilor pe munle lumina, dar numai ir, urni.i condescendent., i

limpede lumina aceea, fiina a lui Dumnc/tu' Apoi. aceeai lumina.

aiurilc; e, dup el, insai fiina lui Dun

lupa aceea iari prin.



^^UH^^te^tt^MM^vJ Hia lui Dum ne /cu ii sa tic viu". Grigoric l'e.olngul «celuia i el: ..Natura lui

s: pe in'susi cel ce a zis: Deasupra cerurilor voi aeza Ironul meu". Deci

E drepi ca numai ISra voi? numete acea lumina necrcaia, de frica nJ
tarlrii sinodale. De aceea o face aceasta cu o duplicitate vicleana si Tn

termeni neclari: i o mai grahni. in.ru a nega acesi lucru dccil u-1 afirma. Pe

ic'logii ncapa putina vederii lui Dumne/cu. imrueii 11 smolesc dup fiina

cu unul necuprins. Daca insa afirma ea se vede Ceaicu! d,n e.eaiun.W
inv-dia ca se vede din fflpturi fiina dumnezeiasca, taci locrna. asca-ia eie

ceea ce neaga ei limpede, ci spunea elin lucruri se Înelege pulcieai lucrarea

lui ci Jm'ccl n.lseui cunoasiem natuM nlsi jiniulm"
1

;
sau: „Faplurilc a raia

vedea pt Dumne/eu alifct Uecît prin rapturi", car..- spun.: cil .ini cuvintele

lutunir idilicilor. Prin accasia -.. Juvedeic ca c plin de smimcala lurinasa.

ciici foloseic cuvinlele teologilor tm-mai împotriva cugcllni lor. A veilea

arc un dublu inlcIcM uneori araia ca cineva înelege pe- Du >««. in rnar-

i'imlc posibilitam: aUc.-ri ca arc pe Dumnezeu in sine i prin amestecul cu

iaiiTului n-> inlânsea/a iu tiii]! necesar Întreaga"'. Achinilin înss. aduce

impolrtva cel,,, ce spun fn consonana eu Prinii c* din fpturi nu cu-

n^lem fiina, c, puterea dumnezeiasca, cuvin.ul'^f™^,™^
bucurie celor ce se împnase do el. nu da i înelegere". Dur si numele mJa dumnezeiasca' Nu' ridica prin aceasta pe teologi Impoiriva lor înii?

">un"r'dum
t

n™","Mi

i

'
"'"'^ '''"'"""'"'" * ' l"'K'" ! '"""" * 'i"15

"

Capitolul 4

Potrivii cu acesi dublu îneles, putina vederii lui Dumnezeu sa i negai

spune ca aceasta „nu va fi n cunoatere prin cugetare, ci un mo etrsc i

i. W; sau: ..Pe care nu l-a va/ui mmen: ,l.r„, „„meni! nici 'nu poale sa-l de luminare: avind pe Domnul slluit in ei. ii vor privi cu oitin mintii prin

Duhul Sfini" La fel dumnezeiescul Orient ni *n "ce ca frumuseea ce

... .-:!, '.'-' "
r:.,n.i.n:Lusini

Dumnezeu" (Ml. 4, K): aposiolul zice ca „vom vede, arunci laia cai re fata"

(ICor. 13. 12): ..îngerii celor ce se apropie de Dumnezeu, vad pururea fala De felul acesta va fi vederea fericita a celor curai la inimi. De felul acesta

Taialui lor celui din ceruri" (Ml. IX, III): iar Jacul) zice: „Am vSzui pe va fi înfiarea i împrtirea luminii l

;
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^
L
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n
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Dumnezeu faa cairc faa i si mînluit sufleiul meu" (Facere 32, 30). Aceste

lunTina'fenTak'Doamnc' "Iln.l dc^laui lui Dumnezeu, zic* Kchg.1 cu

schimbarea înelesului cuvinielor proturind leologici o manurisirc faii gur de aur, sa nuli închipui ceva trupesc: aici indici lucrarea, artarea ui

Asa a vzut, dup leologul din Damasc, i Moise faa lut Dumnezu In Sinai.

Putina vederii lui Dumnezeu e negaia de leolo|i Intrucii suoitesc pe
Dumnezeu necuprins dup iposlasul i fiina Lui. „Fericita dumnezeire, zice

dumnezeiescul Maxim, e dup fiina atotnegrsitS i a tot necunoscuta,

prolelul zice: „Nimeni na stal in faa lui Dumnezeu, i nimeni nu va vedea "Utan.P.G W.MSA

,-»
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asemenea nade; de; ne prin iglmds, mei prin ghinion, ti faa eâlre ffl
Hm.slrodinlucr;

urrile dumnezeieti, din providena. înelepciune. Kunâtnic,

^ss'SSHz^Hi^EiiS1 ™«I'
re si prcsiiutoare. zicem ca cunoatem pe Dumnezeu, iar

; ta dup teologi nimeni nu poale cunoate altfel pe Dum-

fpturile lui, nu e clar ca socotete fptura providena dum-

Achindin Jnsa respingînd modul acesLa d h rt
1

H Lui, din care ic- cunoate Dumnezeu' Nu e clar a hîrfesle pe teologi.

, astfel de prere, ta le rstlmcete i altereaz cugetarea

^^^^^Sl^^^sgHH amreasc cu

asa i le race cuvimele sa se lupte inlreolalia'.' Sfi nu ne

nezcieli; tSti unul este Dumnezeu în fiina i lucrare, unul

!I'unt
u"'

'.'.

,

.'

"

t lV,

'

nl™^^^ ,^'-
,

^'^ singur ca fiin a atol puie mita. Din creaturi nu privim pe Dumnezeu, ci

nTer^a'™'^ aiotpiICTBica.

i neercate apoi cumiatcm pe Dumnezeul noM.u. ca e luna

nesfirua. bucurie produs,^^^w^™*„^^3n'i'iJ 1 Capiiulul 5

r-romu""'!,'.'

L

T
Slm JC''

1 ''' 1 '"""
''

" U W
'

l''"set":sc dcl"c CC|L
' l

'e '" I O daia te e limpede c din fpturi nu se poate cunoate fiina lui Dum-

de'du.m'amc

1

'-!'!',^, '"
\ „

;'
, '

: ""'-'- , ''
l! '"- LJ

'
GUDoriealNim'! Nu e siapinfl1 lumina erecta lumina nccrcata,' afirma. flra voia lor, ceea ce se silesc s3

Cuvinte
", '"

df,^^^'"^r^dled,,, doua sensuri
1 n^nl^fc "•"„"„'«. ' '„,

p"'::J'

l,n:

iinTdin aTL**sr
Dui,"'e'e '' in si"" -

f aL vaica p™ ii,n,ma,,a4
aceea, dup e

iwku, iar pe

teologi, prin 1

e fiina lui Dumnezeu ii ir,>u;i iposLi-ul Cuvîmului lui Dum-

de alta pune lim t* fiina lui Dumnezeu se cunoaic, dup

tei Marc le rspunde: ..A cum.alc pe Dumnezeu'are mulie înelesulDtB
fapi -punem i noi ea cunoaiem marc;ia lui Dumnezeu, puicrea, inlclepS

rare necreaia a lui Dumnezeu. Cum se vede i-au esul sofis.

1 mcle.lâr^sa-i dea seama, tocmai impolriva tar, ignorind i fal.sificind nu

urile teologilor ci i pe ale lor.

FiiSlor, de prcliutor i de râspiiiiinr, Har nu i 'fiina insSsi. Sa nu'nej
tncurce pe mii din cauza simplitii. LuciJrilc in-rpy,,,,,) lui Dumnezeu sînl 1

Desp.c mi: leriousa i dumnezeiasca luminare, ce se pelrecc numai in cei

1 Xutmci'ch! ar de tei sfinU - am Liniat foarte limpede aiiL In scrierile

-
2f\



irar celorlali, oricare ar fi ei/fie™ &La
ffl» " pnvtjie, fie Pavel cel ce s-a urcai S

i presus de el, «tunul HMe&ricfl ,] t „ J( ,

.anjiheleasea"? Nenorocul ,,„,,,, .t.,,

veu i de adevr nlti o gija De aceea, a

:</ Mari inca zice: „Domnul va veni iari radiind uin sfinlu! Sau

din Mria, slava cea negrita. 35a cum a arilal-o in parte pe

ir Grigorie Ttotogul ne spune ci va veni „aa cum a losl vzul sau

arlnui amintii, daca nu e comuna luluror miorlii sfini acea

s-a ara lai in chip neg rait numai celor irei aposioli. Fiindc duma-

al luminii, Incercincl sa priveve de lumina pe fiii luminii, se silete,

coviriiourc sminieala, sa arate pe sfini. împotriva voii lor. de

el. tasialmaeindu-i pe toii i dcclarlnd ca nici unul nu sncotele

imina comuna celor luminai — hai sa-i InlaliSm mai pe mi
îd c e comuna luluror. Facind aceasla, Achindin sau va lepda

pentru aposioli"

se vor împnai ii

', 27). Daca-i

Diomsit cel Mate: „Iar dnd vom deveni nesi
ajunge la si arca preafericita si ir, chipul l„, I

(hehei, toldeauna cu Domnul Atunci ne mm
i'i-inp" -.Kur .o.- vederi. jMEirecam ne va Inomluradeltrak—'""'"m ""M"

- "** tum 'iKonju'»! pe învcei Schiml

muli,

'"* ™ sPunc i

li. potrivit Evan-

ia de a pclrcce neîntrerupt cu Domnul, impreuna

este cuvinte nu slnt podoaba goala, sa mergem cu

schimbat Hristos la faa. sâ-L vedem luminind cum

lui Dumnezeu vor imhraca atlia slava ciia nici nu pol vedea aceti ochi.

Oarecare semne l urme întunecoase ale acestor lucruri s-a îngrijit Domnul

sa ni se ilea aiit in Vechiul dl i in Noul Testament. Acolo faa lui Mriisc

era luminata de atlia slava. încil no puieau privi uchii isiailitenilor. In

Teslamenlul Nou eu mult mai puternic i deeît fala lui Moise a luminai cea

a lui Hrisins"'. lata ce zice i dumnezeiescul Ciril: „Domnul, aratînd ca

învierea sfinilor va li aiolsiaviia, a zis: Atunci drepii vor strluci ea soarele;

iar ca sa fie crezul cS vorhele adevrat, a hrzii ucenicilor anticipai vederea

acelura, schimtilndu-se la fa|3 In mume". O data ce acolo aceasla e rsplata



"slava fnii lui Muise n primea mi. in *u(ki sfinm"'. Sau: „Slava uteea

ncmurimnre ce-a venii nrmdcstnpeme in impui lai Mmst.lmmr..-.,/:! .^.im

vederea lui Puici cind va tniîlnii tu ia inainle de-a se fi turaii; de asemenea

airage pururea spie
'

ii Domnul arSHndu-:



urma. ca »,,M ,™„ .Iii si a tendinei de a '

el". Nu -i parc ca prii^H

foi aceea ce zice un a li Pârinle: „Abisul durerii i i vzul mîngiierea: iat^^H
jerare negrita. tazun^^H

iut"
1

. De care lumina Iii paie ca vorbete ? Iar sflmul^H
esle puritale a >n ia se relcazâ brusc dnd^H

eturprin sâ Uc lumina- Sfintei Treimi". Sau: „Exista o
. ...

înal mi i presus ut rugciune"
1

. Sau; „Vedem slava imuMi s.iL tt-k-i snnia^H
fl'ieic Dumne/, uhovmccii". Numnsi-^^B

Dat l".atkcrlMart.ti irmindi.Klicaunaiaceeai i lumina a ÎOM aratatli^l

ajung i aga Biserica prin ru-
gaciunile dar mai ales la amintirea anual a dumnezeio iei H
^T>

i la Faa, Ca CI

ajuns i la ci 1

igadunea aceasta a fost elic

a^utaeîlT^n'e'H
.perii C.rK,,nc , « i-n ieditm-a. Cci ^M

vaiere în: noi ta cu aceea i în legtura cu acesla. Od; na. fiind noapic, veni H
umini, pe cînd se tuga în ca

1 locuina prin puterea dumi
Dat Ac hindin, careap jrnit rzboi coniiWinolm,, lecreleazaca.,niciun H

teolog ier
elftrlalli, chiar de s-ar ^H

"" f"- A?31 lat acesta nu i ne de teolog recunoscui nic pe marele Dionisic, H
nici pe AU nici pe Vasile cel Mare, nid; JeGrigorie Teologul, H
nici pe all numesc pe fiecare In

lologilor. Cad El de H
aceea, rugîndu-se pe muni

El. AchiiH pe loi sa nu cread, neginc aceasta , sns.nind

'iJp.c,

2$t

Capitolul 7

Dar dac e creat acea lumina ce s-a vzut, cum Însui ai spus mai înainte,

s creatur i ce vedere e aceea de care sS nu fie vrednic Pavel? i nu numai

avei, dar nici arhanghelii. Cum i pentru care motiv oamenii i arhanghelii

i
îngerii, care nu vd, dup tine, decît cele create i numai din ele vad i

unost pe Dumneveu, numai aceasta creatura n-ovd i n-

iibiia chiar i pentru I

nainlepelargcc

(aa te poarta nes

i susinut, zicînd c
el i pentru îngeri", spune cum ai puiul

pdunii i teologici tale). Cum
Iacob, Pavel nu s-a Învrednicit s

vadâ7 Fiindc era Hristos în cer cînd a losl chemat Pavel? De altfel ora însui

El cel ce I-a chemat i prin acelai fel de lumina s-a artat, cum scrie

dumnezeiescul Luca i cnm am artat mai sus pe Prini zicfnd i cum Pavel

însui mrturisete despre sine. Dar sa fie cum vrei. cS Pavel era pe pamînt,

iar Hristos Inceruri si, dup înlimea sau adindmea teologiei tale, nu poale

1 la noi strlucirea luminii dumnezeieti. îngerii i arhan-

împreuna cu E17 Cu ce gînd ii privezi i pe ei, omult

luraiuS7 i aceasta cînd Prinii spun limpede c „în lumi:

pe Tabor, cu care se hrnete imaterial tot ordinul spiritual al celor suplo -

lumeti, e data o proba de tot claia a iubirii de oameni, cc-o are faa de noi

Cuvînlur.

Dar Achindin, eare risca sa cad mereu în erezii direct opuse, susinlnd

c acea lumina e necreat, i spunînd-o aceasta uneori i cu gura cu scop de

amgire, nu nuinai ca îHncbipuic ca e fiina lui Dumnezeu, ci de

.
.. '-

ai departe în II

ai înainte ca

.LCaci

fiina lui Dumnezeu i nu admite sa fi fost

desavfrire nevzui. i de fapt, nu numa:



i din cele ce Ie-» spus înainte e vSdii ca ine aceasiâ lumina drepl fii

dumnezeiasca i ca înltura de la vederea luminii atoidivine din munl
Tabor pe apostolii care s-au suit In el cu Hristos. Cu accasia oca
rstlmcete i pa Printele Guri-de-Aur. Cci Indcmnlnd întîî sa las

neatinse i nedezbaiute, mai bine zis neasculiale, cele spuse de sfi:

tor la lumina aceea, ca sa nu prnpovaduim doua dumnezeiri,peran'evazut!
i lumina va/ulS, adaug apoi, zâpadndu se deodat i contrazidndu-se pi
sine si facind Indai ceea ce însui interzice, atîrnînd chiar adaosul interzis
adaugfl adic: „Toate acestea Ie doboar categoric cu un cuvint dumnezeies
tul Gura-dc-Aur, zidnd despre acest lucru, dnd explica, cuvintele: Va/ut
am slava Lui, slava ca a Unuia Nscut din Tatai, nu s-ar fi vzut de nu ni st

arata prin trupul eu care era împreunat, A fost vzuta deci slava i dumne
zeirea lui Jisus deapostoli atunci. Dar nu goala i insai ca ceea ce e in sine
Cad dumnezeirea, zice Teologul, e in sine nevzuta". Dar ceea ce e în sine

j? Dup ea, fiind Dun

Capitolul 8

Cuvîntul lui Grigorie cel cu numele d<

IliiiMkS.ile

! teologul, prin care spune câ
dumnezeirea e în sine nevzuta, se raporteaz, aadar, la fiina lui Dumne-
zeu. Saui la ipostasul Cuvintului, prin care s-a uniteu framînt'atura noastr.
( ati ni iind Mttn celor ce ziceau c dup patimi Cuvîntul a depus trupul,
pe caic l-a luat asupra Sa pentru noi, t nu mai e i nu va mai veni eu el,

întreab: „Ce e cu pipina Lui dup tnvitre, sau cum va mai fi vzut de
omoritorii Lui? Câci dumnezeirea e, în sine nevzuta". Adic, daca Cuvîntul
lui Dumnezeu a depus îniîi trupul i pe urma a fost pipâiT., cura zice istoria
evangbelica, de mlinileapostolicesti i daca rara trup venind va fi vflz.ui.dupa
profet, de cei te L-au omorît, urmeaz câ a fost pipit în Sine Cuvîntul lui
Dumnezeu i în Sine va Ii vzut, adic dupS ipostasul i natura Sa. De fapt,

cei ce L-au omorî! i clisînl ca ei. J^ar,iict, nelegiuitul ca -<â nu vaaaslam
Domnului". Aadar i aceasta e, ca ceea ce e în sine, nevzuta de aceia. Dar
expresia lui Grigorie cel cu numele de Teologul se refera Ia fiina dumne-
zeiasca i la ipostasul ce-a luat trup. Aceasta expresie auudnd-o dumanul
luminii i din cauza aceea zicînd ca apostolii prin trupul lui Hristos au vzut

pe munte umina prea dumnezeiasca, fiindc zice Teologul c8 umnezeirca

aceea arata

2^ a i ipostasul Cuvîniului lui Dumnezeu, despre ca

ogului, cum s-a dovedit, fn acelai timp arata ea nici cei irei

au vzut atunci. De fapt, el socotete acum ca aceasta umina este.

e în sine. nevzuta de nimeni. Astfel ridica pe Grigorie cel cu

Teologul împotriva sa însui.

Iar pe printele Giai-de-Aur e clar ca îl bîrfelc, dnd spune ca a declarai

în legStur cu cuvintele: „Vazut-am slava lui, slava ca a Unuia nscut din

Taiar, ca „nu ar fi vzut, de nu li s-ar fi artat lor prin trupu

imprtu'ia '. Cad Hrisostom nu s-a gîndit aici la lumina ce-a

munte, pe care înc numete evanghelistul slava, d la putere

c Mintuitoiului, pe care c admirau mulimile: cele niim plate la

la naterea aceea negrita, acele lucruri minunate «trecute cu

El dup B

Mîngîitor lui peste El. deodat, cu vocea printeasca. Toat

it împratul cerurilo

i profeii i oricine

i li eliberau mormintele, pe post

!<
tll 1

i sltau membrele împrtiate, moai

u urechile închise, tasuna puternic limba legata

ar a Bei» cii ai evidenta vindecarea s

.

uai

i (nlai la culmea virtuii: magii devenii* învtori, r,

mcsul apostol, prigonitorul i batjocoritorul propovduitorul lumii întregi,

lunarul cetean al paradisului. Cine ar putea spune filosofia poruncilor,

virlutea legiloi cereti, buna rinduiaia a vieii îngereti?" Toate acestea

înirîndu-le, de asemenea, mai pe laig cel cu grai mai strlucitor ca aurul,

zice i despre fiul tunelului: „Toaie acestea sintetizîndu-le evanghelistul:

minunile, cele din trupuri, cele din suflete, cele din naiura, poruncile, daru-

rile acelea negrite i mai înalte ca cerurile, legile, viaa, ascultarea, promi-

siunile celor viitoare, patimile Lui, a rostit acest cuvîni minunat i plin de

dogme inalte: vazut-am slava Ltd, slav ca a Unuia niscat din Tatl, plin de
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hari de adevr. Cd nu-1 admiram numai pentru minunile Sale, ci i pcntn
patimile Sale. i releriloi la acestea care par ruinoase st

acelai cuvînt. De aceea Ie-a numii i el ala»*. Cad nu au

numai din grija pentru alii, ci i cu putere negrita. Prin aceasta putere ie

peuecgi i vzut, araitnd ca Într-adevr era Fiul cel Unul Nscut
Dumnezeu i Domnul creaiei. Dar i dup moarte, Inmormintal f

pietrele fiind bine aezate pe monnîniul Sau, i pecetluite, a înviat.

umplind pe ucenicii sat de-o putere nebiruita j dumnezeiasca, i-a

oamenii din lumea întreaga Indreptmd viaa, împrtiind pretutin

nostima dogmelor cereli, Invaînd cele mari i negrite i bineves

plile care întrec i mimea i care nu vor avea nlcidnd sfirit". U
adaug ce! ale crui cuvinte sin: cu mult mai curate ca aurul: ..Are

evanghelist — a strigat: Vazut-am slava Lui, slav ca a Unuia Nascul di

Tall, pUn de har i de adevr".

De ce am expus aid, rezumata pe cit posibil i tiata, întreaga omilie ta-1

locul citat? Ca s vad toi ca, eminzînd aa de rr "

i i înirînd toate cele petrecute cu Minluiio

Domnul. lorulsfinlilo

ca spus numai ceea ce acela a omis sa spun, nosfiindu-se

limpede, Îmbelugat, luminoasa i convingtoare a cuvi

Gur-de-Aur, Înlate loale deasupra oricrei puline de

pentru care motiv msirînd struul toate cele petrecute cu
d,

i celelalte i slava aceea? Pe ntrucfl slava do aici explic In aceasta omilie;

mina aceea, Ins, liind-o a
iior, a numit-o Împreun ci i muind
a faptelor, zice: .Trebuie s£ ia vrednica de dam riie i dnerTidi;

ii slava de-aici a Lui, d i pe ce

însui Domnul zice: Voiesc c u ii fie

:

ii acetia, ca s primeasc
.1: sirJiii icita i de nutnilcsl. ce-ar

;hui s spunem despre acera despre care proleti ii zice: pia necredindo-

1 ea s nu vad slava Domnului. Dar : d unul, ci s-o

dem fiecare. Cci de nu viim vedea-o, fi IM de i iui s nu ne (i

scut
1-

. Acestea le spune Printele Gur-de-Aur, Pe cind Ai;hindin alirma

a ..nici unul dintre sfini n-a învat ca a na c comuna i altora".



icS fructe potrivite ei, pe ctnJ Duhul dumnezeiesc are, dup el, fructe de

i naturi, alte de departe de demnitatea natura Lui. Dumnezeiescul Ciril

inulie locuri alt scrierilor sale numete Împreuna cu Fiul i pe Duhul

m astfel de fruct. Iar ctre eunomicni, care îi reproau ceea ci ne re-

fcmeaz i noua azi Achindin, dl; .Facei compus pe Dumnezeu dlndu-1 i

i natur; cci cum va fi simplu cel compus din acestea?", scrie iari

Bprîndu-se: „Daca socotii ca Dumnezeu devine compus pentru ca arc

irâ ji judecata sau voin, privii i aceasta: Tatl are i puterea de-a nate

iral (io yfwov fwwoin), dar i puterea de a crea (io Kiiciv ojpuotpmu)

Fiul, fr a fi pentru aceea compus, cci aecsica sin t fructul unei singure

c Aichiîi i'uvint se potrivete i buntii, nestricciunii, invizibilii a ii

turor celor pe care le are natura dumnezeiasc". Vezi c fiecare dintre

rile dumnezeieti c fruct al naturii dumnezeieti, ca i acea natere

(dinainte de veci? Cum nu sint deci aucaiea nai presus de creaie, dei se

ic de natuE.i : ui ei ia si puterea de-a nate?

c aceasia din urma. caracterizind nu numai naiura ci i iposlasul,

lai a Tatlui. Dar judecata 51 voina dumnezeiasca, lucrarea crea-

loara i cele asemei ica, caracterizind numai n. nura nu i 1, sini

iTicrri'comunc ale 1 a ti ui i Fiului i Duhului

Capitolul 11

E limpede aadar i din acestea c Achindin 1educe iul harul i Iu :rarea

Duhului la nivelul de fptura i prin aceasta ridica blasft:nna împotriva

Duhului Simt însui, ne i In alte scrieri ale tale

se vad mai bine prerea In i. Pe urma >om dovedi c e

in cele scrise de el anume
,
JJesnre hor' ': „Dac

harism i dar, înelege pri eace-id

/L-ksc, ele slnt necre. ite i e nelegiuit a spune altfel Dar in a

nmnezeiasc. Lucrurile i b le pu-

sint îns create". E clar ca

fiina fr voina i fIr lucrare. Câci daca ceea 1

nu c altceva decit fii nta dumnezeiasca, ceea ce-

liumnezeiesc nici netreat. Deci sau n-are nalu ru dumnezeiasca vo:

lucrare, sau, dac le are, le are create, dup el. Tar dac na .ura fiecruia e

i aracterizatâ printe-o voin i lucrate adecvata.

d natura necreata, iiir cea creat una creat, ceea ce caracterizeaz ieose-

26Î



bindu-se de ceea ce e caracterizat i fiind altceva mtrucît se

daci e aa, nu numai voina i lucrarea naiurii dumnczeict

natura caracterizata prin ele. !m
e însui Dumnezeu. Dar data ceea ce-i dumnezeiesc i necreat n
altceva, dupS Achindin. dectt li ina dumnezeiasc. Dumnezeu nu i

nimic aliceva dccil fiin dumnezeiasca; du ca avtnd lot ce are pi

i nu dobîndit, ci ca dcavînd nimic ce nu e fiina. Creaia deci,

Dumnezeu, e din fiina dumnezeiasca. i cum n-ar fi din ea, daca E

nu e nimic aliceva afara de ea. Dar aceasta e propriu celui Uni
Cci i El e din Dumnezeu, i creaia e din Dumnezeu, dup Al,

Mart i îneleptul Damaschin, dar cel dimii s-a nscut din fiina Iu

zeu i Tatl, netempora], pe dnd creaia nu e din fiina Tatlui,

Lui a fost adusa din nimi
'

le zinc Achindin. ale haru

naiurii dumnezeieti, daca ng c altceva naiul i puterea necreata, decll I

lumnezeiasca, cum se silete sa demonstreze prin cele spuse ac

i . i acele fapte i efecte t

dina

ti. Iar fiindc i
Tare sa fac, i dup teologul Damaschin, la fel. „i

eci e fapta (tpi-ov) a fiinei dumnezicsii"', Achindin, di

turilc fapte ale naturii dumnezeieti, le socotete pe

supusa voinei Desflinl

cea mai proprie demnitate a Lui i suprim

coeterne cu fiina dumnezeiasca, nefiind r.

C3ci fapta fiinei nu e ulterioara fiind [ <>

deci i ceea cei dumnezeiesc coborind Intre

spune ca nu e altceva dccil fiin dumnezeiasca.

Capitolul 12

Declarînd apoi în multe locuri din scrierile sale toi ce se nu

oarecare chip opera Upyov), creat, reduce la creatur si naterea

de veci numita i ea opera, fn felul acesta devine dintr-o data :

polilctst, descoperind o metod scurta prin care ij încarc in su:

soiurile de necredin i erezie. Fiind astfel, firete ca prezint inatî

lui Hristos, pe cei ce îndreapt azi cuvîntul adevrului i pe teolo

:'„Haruli

subordona

:reai nu e altceva decîi fiina dumnezeiasca; nu e ceva

a fptuit sau ceva care nu-i flinta i ipostas; nu e ceva

ip in sine cu ochi trupeti,cd i aceasta eerezie i cuget

al Iui Arie, Machedonie i al masalienilor deopotriv". Pe cine face ded

acesta necredincioi i eretici prin cele înirate? Aceasta cred ca trebuie s-o

lmurim i acum. Cii Întreaga Biserica lui Dumnezeu a declarat c harul

vzul de apostoli negrit In Tabor e necreat, ca fiind lumin dumnezeiasca

i negrit fi strlucire a naturii dumnezeieti, dar nu natur, cd aceasta e

mai presus de orice manifestare i împrtire, pe lîng toic care nu fost

martori oculari, o spune categoric i tomul sinodal. Acel tom artînd i pe

teologii din tot timpul trecut vestind aceasta, Achindin care declara de Arie sau

Sabelie i Macedonie pe cel ce ine de necreata lumina devenit viabil în

oarecare chip, 5 face, evident, pe ton' eretici. i aceasta din multe motive. Nu

numai pentru ca zic c apostolii au vzut cu ochii acea lumin atotdumne.

zeiasc, ci i pentru c spun c nu e natur dumnezieasc i ca c mai presus de

ea natura ce-o procur, ca una ce e deasupra oricrei manifestri i cauza

oricrei manifestri. Cuvîntul „In sine" fi atlm acuzatorul sfinilor cind neaga

vizibilitatea, propunmdu-i una din dou: sau sa nu zic nicidecum c a iosl

vzuta de ochii apostolilor vreo lumin necreat, sau s zic aceasta, pentru a

amgi pe asculiaiori, dar nu pentru a i Înelege acetia pe cel ce le griete,

deoarece spune c s-a vzut ceva printl-0 lumina creata. Iar c nu crista ceva

necreat care sa nu fie Bin i ipostas o spune pemm a dovedi c acea lumin

este fiin i ipostas daca e necreat, i nu har i lucrare comun.

In sflrit c nu c ceva subordonat nid ceva fptuit, o spune negfnd c
Dumnezeu ca fiina e cauza d i neadmiîndc e deasupra oricrei strluciri

cauzatorul i procurator

deosebit de fiina dumnezeiasc, nid ceva fptui

deosebit i fptuit e învtura masalian, arian, sabclian i macedonian,

cum nu aparin la aceste erezii printele Gura-de-Aur i Grigorie ce! cu

numele de TeologuU Cel din urma zice: „Altceva este voitorul i altceva

voina, nsctorul i naterea, gritorul i cuvîntul, daca nu sintem bei"
1

.

Iar Gritorul de Aur, dup ce amintete ca Mîntuitorul le-a spus apostolilor:

„Ramînei în Ierusalim pln v vei îmbrca cu putere de sus i vei lua

puterea Duhului Sfint ce va veni peste voi", adaug: „Altceva e puterea



procurata i altceva Duhul care o procura". Cum nu aparin ai

Vasile cel Mart i minunaiul Ciril? Cel diniîi scrie: .Altceva
pentru care nu s-a aflai Inca cuvinl care s-o exprime i altul

numelor din jurul ei". Sau: „Daca vom referi la fiina loate nii

face pe Dumnezeu nu numai compus, ci i constlnd din pri ni

pentru efl prin fiecare nume se designeaz altceva". Iar dumneze
zice: „A tace, ine ac lucrare; a nate de natura. Natura i lucrarea nu sini |
acelanucru". La ei se altura purttorul de Dumnezeu Damaschin,

-': ..Aii.."
-a voi,

icu ai altceva lucrarea; cea dinii este natura, iar lucrarea e misa
a naturii"; i adaug: „Trebuie sa tim ca lucrarea mai degrab e 1

lucreaz". Ce seric apoi Dionisiecel Mare: „Auto-bunâmea emilnd primnl

i principiile celor

te Împrtiri i principii

ti, latcileva'dii

i darun, care sini multe i provin din m
numete pe acestea i modele' (xapa&etypa
ele: existena (ovrai), viaa, înelepciunea, providena, i

împrtire s-au fcut i se menin celecesînt.i iari, lot el, e
pe sine zice: „Iar paradigme zicem ca slnt ideile {Xoyoi) fctoare de fiina
i preexistente in unitate ale lucrurilor, idei pe care teologia le m
predeterminaii i voiri bune ce determina i fac lucrurile -i durui c

mai presus de fiina predeterminat i produs toate cele ee slnt"'.

Cum ar fi deci voirile dumnezeieti i bune, create, dat fiind ca

de terminatoare i fctoare ale lucrurilor? Cum sini li

9 in Dun
at i produs oale? Dar io

„Numirilor i/uwnezsjeKi": „Pe cit întrec insei-tmpflnairile pe cele i

Împrtesc de ele, pe utit e mai presus de iiiicii-iuipiirtSjki. c
nelmpârtibilâ"'. Aici a artat nu numai superioritatea ce depete t

a cauzei neîmpnaite, d i caracterul necreat al împrtirilor depite,
prin aceea c3 Ie-a numit msei-împârtairi ia spus ca depesc pe toi

totdeauna— rine nu cons ;mte doar cu aceia — cetei ereticilor i pouteiti-

lor? Cad spune Achindin t

i naturala a lui Dumneze i altceva dedt fiina i natura Lui. A spune ca se

împarte Dumnezeu aa In cit sa fie i una i alta prin împrire i astfel sa

esiste mai multe (lucruri) neoeaie, deosebite de fiina dumnezeiasca i între

ele, c cea mai mare nelegiuire. Prin aceasta se introduce cel mai absurd i

mai idiot politeism". Mrturisind Achindin acestea cu îndrzneala, oare nu

refuza atordul eu sfinii Prini? i oare nu susine câ este cu neputina a

cugeta ea ci despre Dumnezeu? Oare nu ii acuzi de politeism, o data ce am
vzul ca spun clar c altceva e fiina l altceva lucrarea fiiniala a lui Dum-

nezeu, i iari aliceva puterea voitoare i altceva ceea ce are voina; ca

aliceva se designea/3 prin fiecare dintre numele dumnezeieti i nu prin

toate, fiina? Despre acestea zice iari Achindin, atacînd direct pe aceti

adversari ai sîi i blamind opinia lor: „Ei zicea altceva c buntatea fiiniala

i naturala a lui Dumnezeu i altaiva fiina, i iari altceva înelepciunea,

precum tot altceva e viaa. Noi [ns,cum am învat ' '

':.!..!.;.

viaii i puterea i buntatea".

Capitolul 13

Cine slnt aceia pe care îi acuza c înva, contrar prerii susinu

o altceva e fiina necreata i altceva fiecare dintre cele contemplate

ei fiinlial'.' Fara ind<u;i!:i. toi sfiit! ii înirai Înainte. i cine slnt au

care spune ca a învat tocmai cele contrare? S spun el care a fos :

cele contrare, ^m scris, or zice, ca pe noi ne înva Dionisie a
Areopugilul, spunlnd acestea în capitolul despre existen". Dar au

s-a artat Înainte, se afl în cel mai evident acord cu ceilali. Ba

a dumnezeiasca i cele

eolali a

.

:i existenei, a vieii. ;i "ni ick'pciumi ii :i ceim jsiit.âiiSloare.a scris lot

minunata lucrare Jiespre numirile dumnezeieti". Va fi deci acesta

siei i tuturor celorlali i adresezi tu o astfel de injurie acestui nu

pe care tu însui I! iei ca sprijin? Dar sa cercetam însi teologia sf

tea opusa sfinilor dup prerea lui Achindin. Zice deci aresta: ,Js

înva Dionisie cel Marc, Areopagicul, spunînd în capitolul despre cx



Nu c aiiceva binele i altceva existena i altceva viaa i ajiceva înetepdu- 4
nea, nici nu sini mulie cauzele (tor — n.trad.) i alia dumnezeire pro- I
ductoare pentru fiecare i unele din ateste dumnezeii! supraordonate, 1
altele subordonate; ci alt unui Dumnezeu sînt toate emanaiile bune"'

înir-adevar, nu numai insulta, ci i bîrfeste Achindin pe acest mare
chemat i de el ca sprijin.

Aceasia o pot vedea din citatul de mai sus chiar i cei ce nu tiu
muiic. Fiindc nu e vorba in el nicidecum despre fiina i lucrare, ci n
despre lucrrile dumnezeiqii. Cad fn prealabil a scos sCntuI din discuie 1
realitatea aceea mai presus de Gini (ojv wicpovaianjia cicavyv). spt " "

!

la Începutul capitolului despre existent ca „scopul cuvîntului nu
dezvluie fiina cea mai presus de fiina intiucit e mai piesus de fiina, cad I

aceasta e lucrt; negrit, netiut i cu desavîrire nemanilestat;
preamreasc emanaia cea de fiina fScatoarc spre toate ce tBtttfnf
respingind cu antidpaie neruinata birfeaia a lui Achindin. anun înt

de doua ori, acelai lucru, cad afirma iari, reliiind expunerea, ca
dorete sâ exprime i sa laude însi-buntatea i însai-fima suprafuniala,
care e mai presns de toata buntatea i dumnezeirea; d lauda providena
fctoare de bine cea manifestata, care e buntatea ce depete tos

cauza tuturor bunurilor, existena (ov), viaa i Inltiepdur ea, sa :i au-â
fctoare de L.-lepciune si de viaa a celor ce s-au împrtit de
fiin, viaa i minte"

3
. Marele Dionisie distinge deci limpede supra-

czeiasca de lucrrile d dic3 de provi-

denia dumnezeiasca i de cele in legtura cu ea si pe cea

categoric câ,a superioara, fiind mai presus de orice manifestare si er
dei se numete cu numele tuturor icestora ca una ce în sine e cu desavîrire

mai presus de nume •i ncunpanaita — iar de

te i numite i împriflilt
nezeu. Desfiinînd aslfcl cu totul rtcirea lui Achindin i declarfnd de mai

se refera la supra-fiin ialitatea aceea cele ce urmeaz. sdaugfi:

„Nue attcevi ;na i altceva viaa i allceva îni
nea". Evider, t c vorbere despre i ele de care se împariâcsc toate oiri;

pot capa la m providena manifestata a 1 ui Dumnezeu
i despre cel 1 tn legtura cu ea, dj ir nu despre aceea i des; re fiiill De

a la sflritul propoziiei, concentrtnd toate cele enumerate de el, Îs

I numete emanaii ale lui Dumnezeu, distingtndu-le clar de acea realitate

Miprn-fiiniaia care e cu desavîrire una i nemanifestata. Cad cum ar f

ede limpede c e blrfit cu neruinare i batjocorit pe nedrept marele

ie de ctre Achindin. dnd îl prezint zictnd împotriva iui însui i a

I celorlali teologi c nu e altceva acea supra-fiinialitate necreata i altceva

lucrarea ei necreata, sau mai bine zis lucrrile ei. i acestea dup ce a spus

marele Dionisie mai înainte toalc cele amintite, anume c£ nu poate cdea
prada bîrtirilot.

Iar cum avem sa înelegem câ nu e altceva i altceva fiecare dintre aceste

lucrri dumnezeieti si necreaie ale providenei dumnezeieti i binefc-

toare i ale celor in legtura cu ea, a vieii fctoare de viaa, a înelepciunii

I datatoare de înelepdune i a celor asemenea, i în ce sens zice ca nu slnt

,
acestea sa ne învee iari însui marele Dionisie, cel ce

ip strlucii pe Achindin, birlitorul cuvintelor lui. Cci explica

i într-un mod foaric clar, scriind; „Nu e, zic, oliccvii i klrceva

|
fiecare din acestea, nici nu sîni mulie cauzele i alia i alta dumnezeire

producaioace pentru fiecare i unele din aceste dumnezeiri supraordonate

i aliele subordonate, ci ale unui Dumnezeu sînt toate emanaiile bune".

Cine spune Ins ca nu sînt ale unui Dumnezeu loate lucrrile dumnezeieti

i pe lln^l ele i acea supra-fiinialitate ce e mai presus de ele, ci spune ca

ii altui Dumnezeu esie providena, a altuia viaa de viaa fctoare, a altuia

iari înelepciunea de înelepciune fctoarei a altuia supra- fi iniali lalea

aceea ce depete totul? Arata-I Achindin pe acela care zice ca fiecare din

acesiea e a altul Dumnezeu i apoi aduc împotriva aceluia cuvintele lui

;
lion

>[<[< iiti*.

efl tnsuî vinovat. De fapt. el este acela, dei sperie

pe muli pe aceasta chestiune i, temlndu-se s nu fie descoperit, se m-
a de tâcere. pescuind viclean din agitaia pe care o face. S-1

dezvluim ded noi ca sa tie ca Împotriva sa a citai i cuvintele lui Dionisie

cel Marc. Declarind el mai înainte categoric ca lot ce se deosebete de

^upra-fiiniuliiaiea aceea e creatura, iar marele Dionisie învaind c se deo-

sebete de ea providena dumnezeiasc ;i viaa de via fctoare i inelcp-



mirt zidnd, H
jpra-fiinialita

1 lucrarea fctoare

manifestare, exprimare i Împrtire, iar acestea se împrtesc i
mese ta unele ce se i manifest— fcind el aceasta, evident c le soi

pe acestea create, o data ce se deosebesc de (un la aceea. Dar lucrarea

nu poate fi decît a unei naturi create. Ded providena cea creai

Achjndin. e dumnezeire a unui Dumnezeu creai, iar fiina cea necrea

cu adevrat acela care zice ca" sînt mullc dumnezeiri ale multora, dum;
•uiitrioim i

'.. iik Ei

i altceva supra-fiinialiiatea aceea si altceva lua

la sine cea nai urît dintre erezii, dilcisniul ce
id credina adevrata într-un Dumnezeu atoipulcraic i

i Usc s

nicul Dumnezeu, apârlnd, chipurile, unitaiea Lui. Cci si unul acela pe

îl apra, el va fi creat, dac nu are în chip necreat atotputernicia.

Dar cum slnt, dup teologi, acestea altceva si altceva, dei toate

necreate i de aceea ale unui Dumnezeu? [ntrucli nu slnt una toate, <

deosebesc fntreolalta, dei sini ale unui Dumnezeu j In aceasla privin
sînt altceva i altceva. Aa cuget, evident, i marele Dionisic. Cci
fi posibil s fie In dezacord teologii aceia cu el, o data ce griesc din

Duh. AcBindin insa. Jmestccîndu-le i tncurdndu-le toate ca s u
numai fiina lui Duiiinc-eue necreat, iar lucrarea ei duitine/ew.t.'! c

declara: noi cugetm i mrturisim câ acestea nu slnt altceva i altceva,

aceasta o spune nu in sesnul c sînt ale unui Dumnezeu, cum a zis

de Dumnezeu Dinnisic.ei.alterind, rstlmcind i bM
falsificind categoric spusele aceluia, in sensul c toalc acestea sini

i nedeosebite înireolalt. „Cad nna, zice. spun sfinii Prini c

.iala, put, ". Dar r

pe care -l susine el. Aceasta e o minciuna. Ei spun c
ale unui Dumnezeu. Din cuvintele lui Acbindin, citat

l! de^iiniiiMi orice deosebire între acestea a zis una !

zice i_'i ..se introduce un polileisnl .i teu rd dac fiecare

fiind astfel mai multe necrealc

întreolalt". Si mai departe iar: !!><<

13 i fiinial i lucrarea a toate fctoare i inelcpciu

ceasta nc-o vesicic teologia cea nou în opoziie ci

a dreapt ajuns la noi din vechime, de Ia dumnezei

nou i proscrisa i n

Eunomiei Macedonie

iifaLv a acestora, dar

cTcâ

Pr

ogi s
ienseheic lucrarea dumnez
rata limpede mai Încolo. Ac

gere

M. t

iu cumva Ircbuie rep

neînelegere decli Intel fere

dispreuind învtura sfinilor ca

mnezeieti, se Înelege, pe Aeliu,

. de aceeai credin. Cci înva lu-

iczcietilor Prini, e. aceea care nu

ina dumnezeiasca. Aceasta se va

fiindc Acbindin a amintit i darurile

a'de duhurile r ÎL lata ce

degrab

alea i nemurirea, atributele îngerilor i ale sufletelor, ba

iilor". Oare mai Ircbuie combtute arastecuvi mc ' Desieur

a de potrivite pentru a dovedi nebunia celui ce Ie-a scris.

:lel;ilic însuiri ale creaturilor le numra Acbindin între

ccslca bîrfele iari pe Dumnezeu asemenea arpelui, începtorul

dîndu-nc sa înelegem ca" a minit Dumnezeu promiindu-nc pe
! precizlnd prin profetul loil ca „in zilele cele de pe urma voi vrsa

ui meu peste tot trupul". Cci n-a vatsat dup aceea peste noi nimic

ii, dup învtura lui Achindin, har vrsat propriul din

isema na luare austor dtes



Dar aceasta aialS ii mai vinos ca nu a fost mincinoasa promisiune!, profetul mniinu: „Duhul înelepciunii i al Inele-

M împlinii. Achindin Ins cu astfel de raionamenic ai putea nega ua»
venirea pe pamint a Cuvîntului Jui Dumnezeu. Doar i despre acela s-a ni (Isaia, 11.12). Deci acesieasl'nl Duhul lui Dumnezeu
..A trimis pe Cuvintul Su si i-a vindecat pe ei". Cine L-a trimis? Dei i Achindin numindu e creaturi, însui pe Acela îl numeie creatur. Poi
Tatl, cum însui Cuvintul mrturisete în Evanghelii vorbind cu Tatl: J vedea apoi i pe Gri t riecel Mare in icologie u.ailnd ca cele apte duhuri

m-ai trimis în lume". i la Talii Ii reduce, dup Grigprie Teologii, toate sini insusi Duhul Sil

Sale, cinstindu-L i ca principiu netemporal. Daca deci i despre Fiul se 1

c-a fost trimis numai datori ia unui mod de-a vorbi mai umilit, ca sase ai Duhul Domnului pest

de unde este, urmeaz CI nici El na fost uimis de fapt, dup înelepciu i st vor odihni pnir
lui Achindin, ci a fost trimisa numai o oarecare natura

1

creat. Cci l ncîaa c Duhul Sfinl ..L fosi nnde.iuiij. L-sit i va li", adaug, peste puiin:

privire la Duhul Sfînt a spus ca piopriu-zis e creatur ceea ce st va „Duhul Imckpuumi
temerii"'. Deci i andeoarece sini numai uri mod de-a vorbi mai umilit cuvintele: s-a trimis l

1 sini spune ca însui Duhul Siînt sînt duhurile nu-
dat de la Tatl. Oare nu Îngrmdete astfel nenorocitul în sufletul s3u

un loc falsa învtura a lui Arie, cu cea a Iui Macedonie i Nestorie, a
xm arial mai pe larg în tratatul noslni epistolar ctre îneleptul mitropt

.1 ipm înelepciunea i puicrea Duhului sau duhul

erii. Cum c alunei creata înelepciunea i puterea

cel Mare zice: ..Unul i acelai Duh esie, ale cruia

El însui fiind neimprtil dup mrtura".

al Cyzicului? Cum se vars apoi numai peste cel credincioi barul Duhul
înelepciunii i al pi

dac i necorporalitatea, invizibililatea, raiunea i simirea i celelate a

mntoare sini acest har? Ca se vars numai peste cei cerdincioi hai

Duhului a artat i evanghelistul zicind: „Iar aceasta zicea Domnul desp

Luo denumiDuhul pe care aveau s-1 primeasc cei ce cred In El" (loan, 6, 39). Dat
Grigorie cel cu numele de Teologul amintind cuvintul profetic: „Voi vr
din Duhul meu peste tot trupul", adaug: „adic peste cel credincios".

e.periind-o i vrjilo i din Egipt prin nenorociri cm/ave ac strigai: „Dege-

(cam" (Ieirea, 8. 19). Iar Vasile cel Mure zice în

numi îns „deget al lui Dumnezeu"? i in ce Duh a

e demonii, daca nu in Duhul SfhiiV Una din harismele

hui SBnl. Iar dac esic una. sini i celelale toate. De

le cri Mare in capitolele antireliee mate harismele

profelu! Isaia zicfnd: „Cel ce-a îniemeiat pmtniul i cele din el, dînd sufl

poporului de pe el i duh celor cel calc pe el", Vasile cel Mare adm
esplicîndu- le: „Cei ce calcâcelepmlnleii ji se ridic deasupra lor, aulbi

Antireiice ca „degelu

Ce cre^iura.:,! pun

aceea 'înirind i fu.

mrturisii vrednici de Duhul SGnr". Daca deci hanii vrsat c propriu-

viaa vieuitoarelor, simirea fiinelor senzitive i raiunea celor ce au suD
mai bine zis a tuturor fiinelor raionale, la ce irebuie s mai deosebim

binecredincioi de necredincioi? Cci dup aceast leorie nu erist dea

bire nici mcar între Îngerii buni i rai.

Capitolul 15 Dumnezeu, aresubzi cnl itwxo/ncnov); acelea Ins, izvorind din El, sini

Achindin îns, dudnd erezia la culme, se sforeaz s araie c i duhur nu slut fiine; cci pe

ce se odihneau, dup profeia lui Isaia, peste Domnul, sini create. Na Profetul i prin cuvi tul .a se odihni" a artai in('ea|uns superioritatea

ruineaz nemernicul nici de cuvintul profetic care sun aa: „i va iei toi

din rdcina Iul lesse i floare din rdcina lui se va ridica. i se va odih

pesie el Duhul lui Dumnezeu", iar mai departe, explicind i lmurind ce esi
1'»*B1(S
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acestor duhuri. Cci a se odihni ine dc-o demnitate domneasca. i fiinck

aceste duhuri se odihna peste floarea din rdcina Im lessc. peste Irupt

acela domnesc, cum ar fi creaturi? CSci numai trupul luat de El de la noi

Nu sint totui, din caura deosc-hirii dintre lucrrile Duhului, multe duhu-

unui Duh. Aa zice si Mustra, intelepiui in cele dumnezeieti, ta „Domnii

ui li deci lucrrile naturale ale Fiului, creai uri? i cum nu fi.ee i nalur»

lui Dumnezeu?

Capilolul 16

îneleptul Achindin se leag toi sui mult de ultimul dintre cele supt

Dumnezeu, data aceasta ine naiura] i [îin(ial de El? Cad aceasta este

consecina necesara dac! sini net reale lucrrile Duhului. Pentru ca si teme-

rea este o lucrare a Duhului
1
'. Dar ruineze -se Achindin de cele ce a scris

aceasta e temerea cea casta, ea nu va pieri niciodat, pentru ta st gsete

curata, care ramînc în veacul veacului'' (18, 10). Aceasta e deci duhul lerae-'

Fiul. Achindin. ricirid ca aceasta temere no are Dumnezeu dccii in caziil

clnd se teme i El, evident ca no va recunoate nici Fiului. Dar atunci vi

(act pe priitei llimeiii'.'v Citi de- tine se li»; Hri.ins. peilceaie se («lihnea

dup profet, duhul temeri!.' Dcar. iutii /iee li.an, fiul tunetului. „diapostei

teme nu este deplin in dragoste (Ep. I, 4, IN). Cine afirma dtei ta era creat

duhul temerii te odihnea peste Domnul, chiar daca nu se temea Cel te la

„„., videnl ca socotete pe Dumnezeu-Om ui, care întrece lirice desavirire

o mrire tu Tatl, ncdcsavîrit, mai ncdcsavîrit decît namenii pur-

Bin

,cum impieteaz Aehmdm Pr'deml Isaia cinci ,i ingrat ateste duhu-

ind pe cel al acestei temei dumnezei™ i rumind pe cei ce ca

Aehin in prin atest duh tohoaia la nivelul de creatura pe însui Duhul Slînl,

alte harisme ale Duhului sa mulumit sa spun CI se «ir odihni peste

celpn

El(ad

va judeca, mei dup grai va mustra", arairad ceea ce va late alunei

seh i re temut ^ojiepa-) pe Hiisms. care. eutioscind inimile oameni -

lui Dumnezeu, mrturisind ca Intr-adevai Dumnezeu se afla în ei.

ir ce nu sini inca vrednici de acest duh, dar simt i venereaz mreia
itmut a Duhului, le sdete sfiala inecpaioatc. care-i ahale de la pcate, i

re. înirind lucrrile ce le are Duhul Slînl etern (mcW), a numit

cit se oaie. o sigurana?

Ca toiul 17

De ire aceste apte lucrri ale Duhului i pmlelul Zahane a zis ca aces-

.cei apte ochi ai Domnului, care privise pe^n. p:i mimul-' (-1. 10).

mai teolog dintre toi ucenicii Domnului i tel cu deosebire iuhit de

El. SC ind în Aniicalipsa: „Har vou i pace de la Dumnezeu, i de Ia cele

apn uhurt care sint înaintea tronului lui Dumnezeu, i de la Hristos" (1.
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loc teologic: „I se spune Duhului: al Înfierii, al adevrului, al libertii, di

al înelegerii, al înelepciunii, al voinei, Bulcrii, cunoaterii, evlaviei,

temerii de Dumnezeu, cSci esle fctor al luturor acestora". Apoi cii

chi/.lnd de aici zice: „Daca Duhul Sfitll c facalur a! acestora, cum mai si

oale lucrrile Duhului, le socolqic create. Iar dup Grigorw Teolog

a piu

aii. li, „s - I'.ji:.,

stora i Grigorie Teologul a ada

: profei: duhul Înfierii, al adevDri

- 'pus ca duhul adevnrt

lui ar li altceva decil insui Duhul Slim. Iar Aposlolul scriind romanilo

..N-ai luai. zice. duhul rnhiei spre temere, ei duhul Înfierii, intru care str

gam: Ava, Printe!" (K, 15), precum galalenilor le scrie: ..A Iri mii pe du hi

Fiului Sâu în inimile noastre, care striga: Ava, Printe!" (4. fi). Deci duhi

uluiete duhul iD'ieri m j: ..ht":3!;i. d.J:.J I i.,-.ui Mim iar daca acestea

Deci nu ron-ra Duhului Sltnr I1..1 «1 *i contra lumini! (tic. adevrate fluct

l*Wd«^M»tptto
in Încearc sa arate . -ctun, luci:

pe însui Duhul Sflnl Dar dup Onorantul ii Parisl v 1.:„!',

nnjllr. : vjnjt.h. ..inj.nii.l. l..oi,,>icl... in Mi nu: si -. a •• /.ana:!

dup Evangheliei invitai ii Pavel i a nphcai Vanii ut Mari i



creata Cad numa, o cugciare neniada s, ierbivo 1 nu vede d,n creaturile

(iul atcla este in mod natural din el, penlrutSaintrehuiniat cuvântul a face ^tT^^SS^SlS 'r
Capitolul ]R

[araba zis talrc Itisif. potrivii «lot scrise in ticnaa Jo d™ fu
IcleGura.de-Aur.Dccc

i s-au lacul f/v vnvvirvoi ) In Kj'P' inainle de-a veni eu, ai mei sini" (16, 5

Achindin mai îniii Toate cuvintele Prinilor le

ru^a^t^ubliniat'ue

sau fiica". La Tel Ei-.echia tind a primit adacisul de viaia in mod minuni

Deci. cei ce de. Iar in m.,.1 pSiJios create lucrrile Duhului, ea unii
"

:

"!h,ii'u-''!"w!'i' V!'^.7.

milii i ni.aieri n -a spus

,d.â, procur. „De aceea.
sini pârâsm tie du !-:! i^:i'!ece;:i. liind dau inii u nurlie nebunii, somieav»

pe aceiai i pari ni, i i creaturi. Amcsicciml imul. pe toate le hulesc. Pentr

nu tSiMii cucint in -tare m! ne t<mvinp!â s3 punem luuârile dumnezeieti

ale Duhului Mini. pi- rare profetul Ie-a iniinii rezumativ apte, in rîmi c

fpturile. Una dintre lucrrile dumne/ci«il este i judccaia, car JudttJ

eind serie: ../.ICC deci dumnezeiescul Gura de Au

ei precum vrea aa (ace <j™«)", Dar unde o spun
judeci uit pumînlul. nu vei face judecata". Deci i propria judecata o v

-o (ace ace a. la ii singura

scriind ceea ce am spus mai sus. ..Dumncreiccu

ii muUiTierc (aptul ci a. elasi Duh lucrca/i (cvipy

lui Diimne/eu' 1" jiu nu va li aminata ia inimii judecata duiTiriL/euscJ. In aa late (*««>"• N»i «im opune aici expresia de

judecai! eonlinuu de alia i alia judecaia dumnezeiasca'.'

Si oare a spus dumnezeiescul firii ci Dumnezeu are în mod creai pro

ptlelalea de a nate, :înd a scris caire Eunomie in cap. 7 al Tezaurului,

Dumnezeu i Tatl e deasupra Imrepi fiine i'oiic. deasupra i a na.lc L-lmurind Epistola 1 a apostolului câlrc Corin cni.celculimhatleauri
facillO-ti pe ace.,. kt in mod neti.ail i potrivii cu dumnezeire.,' Nt.i. de

puierli si cunotinei i a] celor apropiate care aparin prin ninura eiis-

tcnteloi eleate, -l prin lcaiorintclcitcTn pe ci cattiru! velur fcui.- din nin

ii aiumi a|un.'.cin la i.lcca lucrrilor i jiuieiilor tiecieatc ,ilc Duhti

mS^SSffMS^^iSm^SJXS^ Dar a pune în loc de a lucra fcvcpyuv), a face [m iv]. i a înelege pe a face
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wnpmiur)". Iar printele Damaschin. -punind ca Hroiu-i a

la Talâlui, adautS ta ttt stofa „lucrea/i {evipyun) pronia

.MuliunitM Durr

apostolul; ..Unuia prin Duhul se da cuvintul înlcli

S-S). loan Guradc-Aur zice:' „Vejii cum prelulin.

nari ingimf

ntru acelai Duh" (1

si acelai Duh" (1

• Hi iari ca aceeai cinsle este"
1
. i nu numai prin aecasia Ii face «ptiMOttl

mpâriaiu de aceeai cinste, ci i prin fapiul ci arata fiind un trup i inc

jn irup al lui Hrisios: i printr-un Duh noi too într-un trup ne-am boteza

ji fnirun Duh ne-am adapai. „Nu a spus nici chiar apostolul vreunuia: c

im ceva mai mull Secii tine ca apostol. Ci a spus; csli Irup ca i mine i e

aceea sintem acelai trup i toii intr-un Duh ne-am adapal"
:

.
AuM-Sla în

pare câ a spune riespre sAllJluirea Duhului care sa ae/al In noi prin hote

i prin luine.Aspus „ne-am adpat", cum s-u zis despre plantele paradisuh

1"
"r'?,,,

1

.',
-au primit d

li pomii, din "-"'a'
L ; oa.VaJ

upoal

nd apoi Pavel

spune ochiul

mi ii: n-am ire ,;,,,(;! de line sau iari ca ui pic[o. re lor. -i cu mult mai

7 ''

I7r°- Dumnezeu a

'

ui^ui mai de£££
oan Gura -de zice: „Poale ar

oh clatinevaiv rhind de irup poate e drept ;, rnaJu rulce dejosiacinsle

cu lil mai tine» Cei de la ora 11 au luai pr mii plaia oa.ar iama i aflata

> 1 si purtata ne umeri i na KM al un ia ia nui rîsi itor în nrcindu-sc sa

deril cel cu eputal.il

tot nun»! înain ca apuslolili "'. Spunînd p..-lolu iari „Cfl sa nu fie

le Intre

Ut mdular, pa Hlicv. Huile îiilualurcle. ti de se siave e un mdular,

im jraiDaiemâi ilarele", hun Gura-de Auriamureie: „i in

CC denia le egal iSAii. Ba ma mull, st lda.il tea lor o arata

îl limprcjaia le dt suparar i de bucuri : sufer na, pe toaic Ic doare;

ncununat. to omul se buc lupul x siave le"'. i

iari: „Daca In pul nosim nu rrebuie sa sc le/h ine. umul mai mull al lui

H «os. t"u aii mai muli, cu 11 harul e ma puterni deeft natura".

' IhS m.
[l.i.î.-rr, ii

m



Capitolului

Mîngiierca cnind in acesl indemn i chemare la armonie, adresata de

r^^T^'z^,^

MII! harul \ais;.l de Duhul D;c.J e ..-;: ,j ,J.„-.i ., „. „,,,.., , im dlr
-

|L h,lrUi,k

trup i aresta ji! lui Hrisins, mai bine /js -ini însui Hrisins, dup.i cuviniul

atu, ti deoarece imprcunS patimcsctoale madularrlg.de va paumi un mîldu
l.ir :tl trupului, aeolo linul seva tulbura. Cad Lei necred inclui ptimind i

de ixlihni.ii daia ce mdularele unui trup suporia împreuna trilul. i vice-

uineini sa sulcic i -,1 lit chinuii, fiind iu mmuniunea unui., m jccIuiiii
'lup .] lt M.rlx-.c numai de „jm,:(il i nu si de neciiviinai.Mre. Aersindiji
afirma ea i simirea lor e una din harismcle d uhuvnite.it i. Deei si accsiea
dup el, sînt mdulare ale trupului lui Hrisuis. i jarai nu riumai acestea,
care nu pot pâcjtui ia noi. Aehindin numra Inire har'ismeie duhovniceti

dup e! mdulare ale Biser.cn. De la,,, -ini lejiai i întocmii împreuna

niceit adecvate, adic de ale Muiaii, de la tare primete i aceasta bogata

ta

cunotina rare ii in

Dar va zice: simt

s intui zidire trupului: .Viei poate eoea a. poi i iu prin

Juram" n cugetare deranjata t o necunoatere compleis

mec rinduijLi dumnezeiasca

disiinpem intre harismele duhovniceti i

sa artam, spre folosul editorilor, in rele

e-am invaat de la Sf. Prini sa eup.eiani i



sa zicem despre ele. De asemenea sâ artam luturor blrfelile tui Achindin de Duhul Sfînt, Inclcgind cele ce ni le marlurisim unul alinia i artîndu-le

alieri, oare cele ale simurilor, ale mintii i raiunii sint de aceeai categoric

i cei care pcirec suprafiresc nu îneleg i nu manurisesc decîi cele dup
Vum vnihi apoi despre. inlclepLi unea. cunotina si virluica pe care le .iu

fiinele raionale prin natura [pvau). i in slirit despre fapiura noua (n-aiv De ce acelai aposlo] indemnind pe corintem i ricîridu-lc: „rtvniii cele

nou) i inima noua i curata i cele asemenea Sâ facem iutii 11 împrire duhovniecli. dar mai ales ea sS proorocii" i, 11. 1 i. .oil-csit tai ai de loate

logica a acestora, care sa înlesneasc o cil mai huna supraprivirc.

Dintre loaie uitsîni i se (ac. unele sini prin natura ifinn , se produc comun luluror? De ce nu-i îndeamn sa rfmeascS caliialca demonilor de

prin succesiunea naturala, iar altele nu prin natura. Dintre cele care nu sini invizibili i fara sfirii. cSn i aeesiea sini haruri varsaie de la Duhul slînL,

dup natura, unele sint potrivnice nalurii, altele mai presus de naiurt. dup Achindiii.' i urai, scriind mi cane et aposiolul ..Deoarece sin tci

Despre cele contrare nalurii nu e nevoie sa vorbim acum. Dar i din cele
mai presus de untura, cele care s-au sâvirsit sau sesavlrcsc acum sau se vor Ic spune ca sini iuhiiori i de cele ee sini In duhurile rete i le poruncete sâ

sSviri in fapiuri nu formeart cbiectu! preec-j parii noastre prezente. Pe noi
prisoseasc in ck spre zidire '.' Iar dacaconnteiiii -i uii iikliuv.nn'ii Duhului,

ne preocupa acum cele care sînl sau se savîresc In cei ce iraicse dup!
ajwisiolul (..rlvnii cele duhovniceti" i, i daca pe de alta parte toate dealu-

rile sint riansme duhovniceti, dup Achtndin, iar între creaturile lui Dum-
Duhul. Aceslea sini harismele duhovniceti. Aceasta arsiirul-o aptisiolul.

niceu". adic despre cele ce erau i se savîrcau in ei In mod nciiiclcs i

De aceea n-a /îs despre ..unele
1

, ci simplu despre ..harismele duhovniceu"
pccarel.'iiri-ii. inuiriiinuare. OIci el a cuprins In jteneral pe loale Incelc

harismele durumiLesii. zice: ca mulumete lui Dumnezeu pentru ei e,1 nu
sini lipsii nici înlr-undai. L-a Inlreba aici pe Achindin. care declara toaic

ca indemnind la aceasta. Ma tem sa nu fiu prta hlusfcrnnlor lui Aehindin,

prin aceea ca descopr i desfor unele din ele Oare nu de aceea a spus

ne apram. Dar nici aparindu-ne nu o facem dup sminteala lui, cci acela

spunlnd lucruri mincinoase despre Duniiie/eu i dc-p:c inii preacuvion,

/'L-ed
t

"".r™^ .

L,L,

|

'" '"'"*;" ™ unele ce '""" racu
' Fin Duhul dumne- spunem de la noi. ci seoiind la iveala ginduldin cuvintele lui. Nu desfigurlnd

cTin™-'tir" ' ,]he
'°**i?:

!''

:
'""''

''

"''''
lm "' nu '""' "'

cuvintele noasire i ale dumnc/cieiilor Panrti peniru înelarea cilimrilor,

ci luind Însei eele i-liisc i dueiuaii/jie de el, i din aeesiea nu loate, ci din

eare n-au luai Duhul lcI din Dumnezeu nu sun ce esie s. mitre i raiune i
viaa conlorm eu ele.' (.Jet i aeesiea sini harisme du!m™,u Jupa viim
din Acestea sini cele pe tare omul psihic nu le primete i nu le poate

Capitolul 23

iieiu.du]i5Lte.inlula;>.Ki.i!uHii. iar el nu se judeca de nimeni.' [1.2. 151 Si

fiindc asemanind cele duhovniceii cu cele neduhovniceti slnlem invaali toate cele duhovniceli i unele din eele naturale. Noi, vrind sa aiatlm cine
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( plin aceea cfl ara distins inire harismt'k- duhovniceti i cele ce
ceva. Acum sa respingem i birfeala lui contra noasirs i 3 Prini

X avînd de peste (o. carat

-•i prin depire nu apiirn

1 Refd

in ide

Iar pnn fipiuireu drc;ipla li

iscunse. Dar i petrecerea lui |t) naîiiLlii[.i^lp:m;i lui din d i. in general
ni ce e sâvirii de Dumnezeu in chip negrii! esic duhovnicesc, turn t
i Parinrelc Gura-de-Aur. Dar nu Inuie accslea sîm i necreate. <-"aci

fopi'eJn'e,

le-o pul.

ii in alia de felul acesta i a'aratal «lor din af

im ca Lm.ni'.ie ed Mare, - erau crcalc i (iadei



„S-a.aratat celur de afara câ Duhul esie tn ce! W rsuna (griete)". Lucrarea J-;m _ __. ....... - -.-
aceea a numil-o Duh. Iar apostolul zicfnd: „De ma voi ruea iu gura, Duhul
meu se rougâ" (1 Cor.14, 14), Oura-de-Aur eiplica: Jmm* este harisma privesc din afara Înnoirea proprie, i prin alic semne negrite i nearaiaic

celor muli. Dar desprenaH i care sfnl acele semne, nuc locul sa vnrhim

Capitolul 24

tu Duhul, cinla-voi l cu mimea" (14, 14-15). i iari adugind apo.ttdul: Daca lucrarea i harul acesia care înnoiete i face minuni esie necrcai
„Penlru ca de vei hlnecuvtmi cu Duhul", Gura-de-Aur zice' „Ta m uliumeii — cici e însui Duhul Sfim — aiund e unui singur acest har li cu lolul

frWBOS, cad vorbcli micai de Duh". Du care Duh micai? Desigur de cel nelmpartt, dei se imparii- i se dlleren uarf in diferite lucrri. De fapt sau

nu se comunica el i nu se fmpariaseleddiic.dîndu-se numai innoirea celor

învrednicii, sau esie i el implrtaihil i seda i el pe ling înnoire, fn mod

diferii. i sau numai inntiirea esie a Duhului SfTnl, sau si lucrarea l harul

nccreai esie din El, dei l el esie Duhul Sini. precum strlucirea razei esie

nu se primeie, i nu se Imparii: variai i nu e din Duhul, alunei lucrarea

aceasta nccreala c fiina lui Dumne/eu. Iar daci se i imparic i se di i se

primeie i se impanaele i se împarte variai i se arad i esie din Duhul.

alunei acesl har al Duhului. acea.sU lucrare necreai cum ar li liina cea

neimpanaihila i iu unul neimpariia i ncmanifesiail i neaiinsa i necau-

numai lucrarea proprie a Duhului in tei ce pclret in Dumnezeu, ci i ceea

ce se di prin ea lor. în aceasta privina. Achindin învaS eiact ca i pneuma- Ca nu numai înnoirea, ci Însui Duhul Sftnl se da celor drepi, nc-aarlial

prin fapia i cuvini Domnul, suflfnd i zicînd ucenicilor: „Luai Duh Sfint".

e darul de la Dumnezeu, iar darului nu i se dau aceleai onoruri ca daruito- La (el a prevesiii i Ezechil, zicind: „i voi da voul inima noua i duh nou

rului-, C(jinriiacc'k!rj!irii6ioi;ir;iiau:la.i: ,.E dar al lui Dumne/eu Duhul. i voi smulge inima de piatra din irupul vostru, i voi da vou inima iru-

îns dar al vieii i al p merii — cci vei primi putere venind Duhul Stini

lisus Navi: „Rivneli si fii ca mine? i cine va face tot poporul Domnului

profei clnd va da Domnul duhul sau peste ei?" Aceasta }liind-o Favel din

experiena zice: „Noi n-am luat duhul lumii, ci duhul cel din Dumnezeu".

simire i minte i raiune. Darul uire procura nu numai Învierea, ci i Iar câire sfinii din Roma: „Voi nu simcii in trup, ci In duh, daca duhul lui

Dumnezeu locuiete In voi". La fel cane Tesalonkeni: „Cel ce defimeaz.

nu om defimeaz, ci pe Dumnezeu care a dat Duhul sau cel Stîni intru noi"

(ITcaAK). larPJrinleleOunUle-AurimBiinainicdeelAlunasiecelMare

Dumnezeu nu spune: .Duhul meu" lari si spun „Duhul Sfinl". Dar faptul

cea veche, sau se cura din nou'prin pocin daca a uhvenil ceva siricacios ca cele ale Duhului sini Duh Sfint sau Duhul Sfîni. cu articol sau fara, nu
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i j îndemnai pf nimrn. *a I dctlarc oeal. dall

f ') in.ii,. Duhul Sini e cri il«i i prrmii. fumen

4 <rnv irt*jrw). cma

m nctu prinii, ii. Penlru a ne convinge e nece

privina de adevrul celor spu.se câ lucrarea di

.r puiu luptnfl

a Lui? De accei

j| ncimpartaihil

in Duhul, dovedeMe eu alil [ii

; i.n.i .tiuit

Duhului cu ma.ur; Den - him hui lucrarea. Lâci ea « Smpane. Dsi

II in noi .a nea dai n.iaS din lai»! Lui* . iar îs. -Dii plinirea I Ji r.,.,

.np,ui~..N Cta nul da Lui laiai Dubu! lu mtou.a a bure* ha: oi la

,. .mu t, npic: S... IMM9 niimti pui.n ,; .. P..»iura d.n na-ui ai. la Har

|..,aiu,a aeee. a uropioi KM» lumea de n.no,."i|a Pftt ea i au (Sea wn-

p-,™-^ V iii-;ia:u...'e !>uhui hfini nurnu, celor vrednici, duru) *

înting i a mdinp Aiarâ ue «emu numai pr.r lunare Încape Dui

U niU Linia i ip.nu» Tund nciir.ps-ri,

impiriiri ale Duhului Stinl Iar scriind uirinienilor numete haiismele du-

Despre acest lutru griieie i GurS-de-Aur lâire cel ce are harisma rugciu-

nii: „Tu mulumirii frumos, câci vorbeti mieai de duh", Iar despre cel ee-a

2Y1



duh. parca pentru a afilia ca In fict

celei una • duhului.

Harul duhovnicesc nu e deci n
dumnezei.*!:. De aceasta, cart se In

iingur Duh de la care

sunireiccegamalc

fott adpai. Nu lulnd în

ai li adevrata. Cad

«^cl

. , Diimnul. Sigur, duj
Isa.a. cum am spus i mai înainte, cel ce a fntârit pSmimul sa cete <im el.

,

-i iijIIjic sporului care-l locuiete Dar Duhul îl da celor ce dispreluic=
paminlul. adic celor ee sini deasupra celor pamîntcsli. Cad

, cei lari ai n
Dumnezeu au fost ridicai de pe pamînl", dup psalmul. Cate duh li-] i

^.>.,.i:,n,iliul adevrului, al liberiaii,, al infier»; cel pe care, dup cuvînli
adevrului al crui duh esle, lumea nu-1 poale primi, peniru câ nu-l vede
nu-l cunoate. „Iar voi, nce calre ucenici, [1 cunoatei pe el, cad la v,

jupa iposias. Cci

tn acelai sens griete i Grigorie Teologul; „Hrislose numii aa din pricina

dumnezeirii, cad ea e ungerea (vprai) omeniiaii Sule, pe care o sfinelc

nu numai prin lucrare (tvcpy'<a ) =• P* a ".i hrislui. ci ptiu prezena între-

gului subiect al ungerii", fn armonie cu acesla. cel care ca o albina culege

Dumnezeu (Scoipopos mipoxot). ci Dumnezeu întrupai, el nu e uns ca un

Deci mii oamenii purttori de Dumnezeu i uii sfinii îngeri la un loc

.1 luM

e lucrrile dumnczeiqii. lac pe Dumnezeu in

are. Blasfemia lor esie înfricotor de multipla j

Capitolul 25

Dar Dumnezeu Inireg ms ini) un

întreg i fiina i ipcslasurile i toata

192

imi'ir;-

i însui Dumnezeu, ca sa fie pane din EJ inlr-o pane oarecare. Ci i dup
iposiasuri i dup lucrri s* împarte nelmpârit i c una In împrire. Din

acest motiv i cuvlntul: Snotg («!<"). aplicat Lui, e îneles tn mod variat de

teologi. Pinii Iii cel Mare zicer „Toate numirile ce se potrivesc lui Dumne-

29.1



zeu sini date Lui de Sf. Scripiura, nu parial, ci inliogfl, loialei i deplinei n«H,(adnumirilcdumn.'Mi.iii'ini de ini multe". Bl lisam iari pe Vasile

cel Mare sil rcspmjia ncruinia lui Acliindin care-i de acord cu Kuncimie i care

spun ca clinii n-au rost nici pe deparie aiii de pnliiei.ti. in comparaie tu ci.

neereata a ecumnezemi, ca simplitatea dumnezeiasca sau nula iau judecata

sau înelepi unea, sau lucrarea creatoare i piesiiu unire. Aa spune Sf.

laie i celelalte mute. cu Aehindin. e o nebunie. Acela .punt: „Nu la ceva

nenomciiul de unanimilalea tuturor leo loji lor care resping pe Euntimie i Duhului". i iari: „Cum nu va li nebunie cvi denia sa spui ca inielcsul propriu

al loarei numiri irehuie înlturat?
1 '

4up3 fiinei indica sau ceea ce nu este, ca ncetirp^ratltalea. sau v.eo relaie

(oxeav «nj car Creator i a.mn, sau ceva a decurge din nalura (r, iun/

n^mo/mw ;,/ t'v.m. ca fullaiatej i dieplalea, sau vruo lucrare, ctl
ca sin! dumnivi. ikm dup ii inia .ini liceale- .ihivva -i ahccvai i na ie deosebi ie

de fiinin dumnezeiasca i înire ele.' Acestea ni le propovduieti- leolugia cea

iura dumnezeiasca nu ponte Fi exprimar c aiare de nici un* din numirile

ce le imaginam. Dar .unu-.. i:u! ca Damue/eu este faeâtor de bine i ju-

(imci in jurul ijrc-u -e miel numirile, vede ca nu gsete acelai inulcs

Dar Acllillduie.iie a indr/Lmil .': iiaiiiiNi.c! pe VaMlccel Mare i pe cei care

inainie i dup el au precizai cuvimul dreptei ci cil inie i un vrea sa riimina

înscris între cei mai mari hulitori, zice cuvinl de anini: „Toate cile sini ale lui

„Iari, zice acela, revenind Eunomie — adic Athindin — ia confuzia

ce-i e drag.! si Ni-ind cuviniul d 'pr^ (nnia. i educe timte lucrrile contem-
; lb„l™. plate la un singur îneles, lacindu-le pe toate un singur lutru. Cci afirma
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ca nu c posibil, ea funii, M B* una. lai cuvintul despre nestricaciune sa ni

Ik acelai cu cel despre inascihjhiaic". La acetica adaug Mrhllclc Vasili

cel Marc: „în iclul accMa. cred ca nici cuviniul despre dreptate nu c altu

dcdl cele amintite; nici cel despre inielericiune i puiere si hunaiaic i nic

unul din numirile dumnezeieti. i nu cxftil nici un cuvint care sa si

îneleag dup ceea ce i propriu lui, ci sub un tabloul numiriliir sa scrii ui

singur Îneles. i prinlr-un singur cuvînl se determina definiia luiurorce

lorlalle. Daca le îmreni de sensul culmului judeca tor. se talmaceic CI

inascihi li lalea. Daca vrei sa dai definiia dreptii, ii sia la indcmîni necor

poratilalca. Daca viei sa tii ce insemana nes Iricâci unea, sau daci inlrchidi

înelesul milei. Ii-o spune înelesul judecaii. Aslfel sa schimbi loale numi

diMinj^ccv:: Je c!:lcvj". Dacâ-i aa cum zice Eunomie, adic A:L

!iin
jJii:,c^r<

In fel cu acela nu admile In nici un tei vreo deosebire între natura dumne
«linsei i cele ce slnt natural In legaturi cu ea, la ce mai da Sf. Scriplun

ibmire nu se ia In înelesul ei propriu, ci loale se amesteca in ce priv

melcul, e zadarnic sa se tnlrehuineze mulle numiri pcnmi acelai Iu

:înd nici o deosebire nu disiinge Intreolalta numirile dup îneles.

I;li I u>r in l-ih>M>iul hi Murtirul spune: „Dumnezeu avind fiina peni

:"«« ?' "'inia FnIm a HP1U '. «' ™ respinge deosebirea inlre fum

.nini.i. rtspiiijid i ensienia i fptuirea lui Dumnezeu. Respinge cxislr

Dr trei persoane. Aceasta n explica

zeiri princip ia !< laie {irf oiri 0^tp/_ia)A

ru Tatl, Rul i Duhul, îndrznete In r

iu:niTmis sisific monada supraumiâi atotputernica "dh^i
^

Ci^!tin^ure r̂
oaneaSI.Treimi,ar-/Ede PmprieUile celor Irei persoane

Eunomie"S numJml numirilor se contempla i însuirile adevrate :

. ru liecar iposias. se arata c

Deci isncoi

mana aceleai însuiri'

Dumnezeu întreg (niovra

\e împarte irupetc, ci e în

Sa auzim i pe Ciril cel prea Invitai In cele dumnezeieti: „Multe numiri,

zice, vedem aplicate la Dumnezeu. Dar nici una din ele nu indica fiina, ci

ceva in legaturi cu fiina. Daca fiecare ar indica fiina. Dumnezeu ar fi

compus din atiiea fiine clic aiributc naturale are". i jurai: „Nu toate cile

se spune ca le arc Dumnezeu In mod natural ca atribuite, sini i liin

Dar cine ar putea înira loale cuvintele teologilor înelepii de Dumnezeu,

sus — dar fiind preztnt cu totul fiecruia si fiind Imreg In toi. Impârindu-sc

ncpJumiKH- <px*tU*t*p*&*»>*) i impariisindu.se total, dupi chipul razei

soarelui, cum zice Vasile cel Mare. printr-0 mica parle a creia vede cineva

întreg soarele cu amindoi ochii. Aa stl cu simplitatea lui Dumnezeu, cum se

poaie artta din unele mici exemple a - '

Aslfel rmpârindu-se Dumnezeu, i

Dup judecata lui Achindin, din cek
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numai ca Dumnen.-u e compus, d si ca
1 Od Hecarc dintre lucriri este Tatii * Fiul ,i Duhul Slînt. De

A(hinJin''i

S

?,
f

t l!

r

!f''

n

!j

'''
N ''"'

i "'""'' F - ur> """ t: a" ' S' n,t " '"'"™ji ...

fi.nla TalSIu, i afara de ea rin a nu mai , mrnlu ,, r,,OK J|n nLmj[i]r
V

n^nu^^?rh!n'dm''
,,"tm ''VI ''r,l

' n,r' ,jlU,D,hr, ' , ' l '''-' U
'

™ A
;,"-

i;
.'

''
,

' ;[
'',;tV"^

1

^-«r™;^rjj
inlruparea lui Dumne/eu i aa s-a unii cu mine inireg Dumnezeu iniieg,

dumnezeiasca i uiaiâ puterea i lucrarea înlr-unul din cele Irei it.islasuri.

££&«ISSSS
1*^ n|We 'i '*""** rfci ""'"• a[ înwmn

TM Cind InsJ se înirer.umlci/.i cavimul im„ «Ic clire iculuei tu nhscrvarea

spune ti nummlt nu se i,|f ii |„ „.|t j n | t^ ri,,a tu Dumnezeu, ti la filma 1

decfi Ginia. Deci prin; ona aTn'io '"^"oTct^l"' '^t^ ^"'-'"ilM

prin Secure numire apheaia unei lucrri, e numii inlrcg Dumnezeu. Care

lucrare pnnir-n lutrurc. inui se zice ta inaie edemele -e împrtesc de
:

'
"':-

'
-•' :-' '-:.,...:;.;

Dumnezeu întrec adicS di: IjiJL.dc Fiul .ide Duhul tim. In atest intc-les

/ciie-eâ, casil-uniraiic. iar pe cei ce nu | J( lli s , .

.,,„ .,-.,,.. . ... .

'- ''''--'.-I:-^:i-'-..!.!.:l,J spuneDuinisiccelMaiecaiacca.IaecDmuniuniinriuiiainlrcgiihuiiaulti,

^«nd^a'r^uT^ LTa " , " ""t

fi zis un el in eap. 4 al Ierarhia tm»: „Tiuic csislenlelc se împrtesc de

Dar în chcsiiunile acestea c necesar sa aibânmul au/ dcsch efl 1

ficcaiJd'

"

J
' ' '

Jnir""" u * ,Jl"v
'"-V'-' 5 dup3 iposusuri i dup lucrri. Da!r

invers Inireolahi. Numirile snccilicc celui ir..i :;>,.>! as uri sini umiu'JIaC 1
^•^".'ilil'ul'î^

.'-ici numiri: comunS laialui. Fiului ;, Duhului. Dar nu se NunicMc nr^nmia'

pulindeel"'. Cum se impanaele inlregul de liirc my. unuia fiind preveni

In Întregime, a Hora nu i urnita impSrtjinciu se deplin i mulliplu, iar almra

viaa, nit] >impliialua, nici neschimbaii li linca, nici al la j\crMclica Fiecare
Dumne/eu înircf. udK.l Tar.il, 1 iul i Duhul Sli.u/ i turn, lîind dupj fiinia

inlclesul uneia. Numele de Taii, Insa. e specific unui ip.isias. uarTupnn'dc

dumnezeiasca, i i„aic cele asemenea. La fel numele A- :

unora chiar mulliplu' 1 De aceea, spune Diimisie cel Mare. mute se impanlesc

de prnvidenta cart fwu Itp W*iw3»n
. * i ,,«. Cuvimul dUnuKnc ci„e Tarii: „Toaic ale mele sin, ale Laic ., ale
laie ale inel,- ii ciie sini ale Taialui st .,(t Sale leainhuieomunsiumiar '

Duhului dumnezeiesc. Astfel se Împarte Dumnezeu dup ipiB iasLn : fiind unii 1 '-rv,. 3. 7.7.72.)
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-kpdune facaioare. Aliel<

lea suprafireasca dal fiii

numai harului dumnezeiesc ii este propriu, dup Maiim Mlrturisilonil. si

daruiasgaeiLilerlelmiTiduninewirearijlDgvuireaplalar.luininiminalurjcu

iumina ita mai presus de fire i riditînd-o prin prisosina slavei Ueasup

pului armonia fiun.nl.ir nmrale djij de creaior. încît po[ servi ca organe J

t Aur. ca Mit mai muli se

riutiare ce emana din fiima

uiinierc iictare lome lucrame omeneti, ci vreuna din ele, i cele mai multe

De soare Incâ se împânasesrc fiecare fiina, dar nici una nu poale primi In ea

uimi nimeni. Precum deci

îpjnâsestc. la fi... __soarelui, dei nedesprita desoan..

si folosim ju'MS icoana obscuri din lumea Sena

ne/eiesc dar nu natura lui Dumnezeu. Nu fiindc aceasia c absenta din i

s-au învrednicit de har, cum hirfelc Achindin: natura lui Dumnezeu e

pretutindeni. Ci fiindc nu este ImpariSibila, neexisilnd, cum sj arliai

sus, nici o creatura tare sa poat s) se împrteasc de ea.

SI ramtnem la pilda de mai înainte: Lumina soarelui e nedespariia de
lui i de cldura procurata de ea. Dar dintre fiinele care se bucuri de s

orului. Lucrare:

fiind prezeiue preluiindeni. celor manii de-a primi lumina din pricina ne-

cureniei le ramînc i ca ncimparlasiia, de parca ar fi absenta. De aceea i

ahscnta puterea caret esle proprie, CJd e nedesprita de El. i cekir ce sini

curau de patimi le araia puterea Sa, dar celor ce au panea conductoare

fntinaia de murdria punului, nu". Si iarasi: ..Precum prezena persoanelor

:

-a poleiala

i transparena. Ia fel

;

rrea Duhului, ci

]. Aa spune cap-îml .*! rrv.i iiuli 'I teiei dumneîiieii

i apostolilor. Pelru; „Oi ta vcsiii virtuile celui ce V-a chemat la minunam

ia lumina" (1 Petru. I. •». De aceea spune i prea Învatul in cele dumne-

«ieti, Maxim: „E (ara de ineeput loaia virlulea care nu are timpul mai hairtn

;a ea. avind pe Dumnezeu singur faeaior al isisienei ei din elcmilale '. Iubi-

rea, deci, si bucuria, pacea i îndelunga rbdare i cele npropiaie lor. aparin

:iI(.t,

,le celor cu adcsaral

legile di

Dar pe ling acesiea mai sînt si virtuile suprafireu <ra vxtppua) ea.* »"»

numai ale Duhului. De care, spune si Vasile cel Mare, ca Ic are Duhul etern.

Cei ce se învrednicesc de harul Duhului, se bucuri i se împrtesc de însei

fructele Duhului. De fapt. avem in noi i u înelepciune de la natura, pe care

a progresele. P " "*'

prin st ''-•' na puiciu '"

D h are griete prin ei. Inelep-

va sllui In impui ocupat
uuiiea

H»d
a. duri cuvin Solomon, nu.e

J, p.V: . lac de se va salâ lU.scb mhlndu-se mu in râu, va higi de la cL Clei

Duhul Sân Inte

neîntel ipte. cum spune io Solomon care s- ednicit de înelepciunea lui
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1 TINEREEA SFÎNTULUI GRIGOR1E

2. MONAHUL VARLAAM ..-...--
.1. ÎNCEPUTUL CONTROVERSEI IS1HASTE

4. CONTROVERSA CU VARLAAM

h| Despre rugciune inimii ,

ILAGHIORIT1C '

PRIMUL SINOD IN CONTROVERSA ISIUAST: 1
1
IUNIE

EVENIMENTELE DE DUP SINODUL DIN IUNIE ÎMI . - .
U

H, IDEI LE SF. ORIGORIE ÎN CURSUL POLEMICII CU

9, STADIUL AL TREILEA AL POLEM IC! I1S1HASTE Dispui» cu

SKhiliirGregiiiJ
'

TRATATULAL DOILEA DIN TRIADA NTÎLCONTRA LUI VAR-

TRATATUL AL TREILEA DIN TRIADA ÎNTÎI CONTRA LUI

VARLAAM
J

APOLOGIE MAI EXTINS "

ANTIRETICUL AL CINC]LEA urnir octal WTC * M&&M ™P"-

iriv-d luminii harului i a hari>rru.']or liuliuvniuti. CapitiA: k- itlui ilt-

alum.'ileai:uvîiiliin[irtUn.-oniri! lui Afhinilin
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